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Als de deur ontgrendeld is dan wordt de toegang niet 
gecontroleerd (gewoon de deur openen om de zone 
binnen te gaan). Indien de deur echter is vergrendeld, 
en alle kaarten zijn op dat ogenblik 'vergrendeld', dan 
zullen de gebruikers niet binnen kunnen. 

Kaartnummer:  Als alternatief voor het gebruikers-ID 
(UID) en/of de toegangskaarten kan het systeem 
daarentegen worden ingesteld voor toegang en 
aanmelden met het kaartnummer (4-10 tekens). 

Bezoekers die moeten geëscorteerd:  Personen met 
een kaart ingesteld als “Bezoeker (Escort vereist)” 
moeten geëscorteerd bij iedere gecontroleerde lezer 
(geldig escort of gewone kaarthouder-- afhangend van 
de systeeminstellingen). 

Om binnen te kunnen langs een gecontrolleerde deur 
en de zone onscherp te stellen, moet een vertraging 
van ingang van kracht zijn. Ook zullen alleen gebruikers 
die tegelijk de bevoegdheid hebben om de deur te 
gebruiken op het huidig ogenblik EN de zone onscherp 
te stellen, de toelating krijgen om binnen te komen. 

Binnenkomen van een zone & 
onscherpstellen van het systeem 

 Lezer/Deur Modus 

Zone-instelling Vergrendeld &  
Uitsluitend kaart 

Vergrendeld &  
Kaart+PIN 

Vergrendeld & 
Kaart of UID/PIN 

Vergrendeld & 
UID/Uitsluitend 

PIN 

Onscherp (Uit) Kaart tonen,  
deur openen 

Kaart tonen, invoeren 
PIN 
deur openen 

Kaart tonen of 
invoeren 
gebruikersnummer, 
invoeren PIN, 
deur openen 

Invoeren UID+PIN (of 
Uitsluitend PIN), deur 
openen 

Scherpgesteld & 
'Auto 
onscherpstellen 
en ongeldig 
token' 

Kaart tonen en deur 
openen 

Kaart tonen, invoeren 
PIN 
en deur openen 

Kaart tonen of 
invoeren 
gebruikersnummer, 
invoeren PIN en  
deur openen 

Invoeren UID+PIN (of 
Uitsluitend PIN), deur 
openen 

Scherpgesteld &  
"ID + PIN' of 
'Uitsluitend PIN' 

Kaart tonen, deur 
openen.  Daarna 
aanmelden bij het 
paneel en 
onscherpstellen 
daarvan. 

Kaart tonen, invoeren 
PIN, open de deur.  
Daarna aanmelden 
bij het paneel & 
onscherpstellen 
daarvan. 

Kaart tonen of 
invoeren 
gebruikersnummer, 
invoeren PIN,  
open de deur.  Daarna 
aanmelden bij het 
paneel & 
onscherpstellen 
daarvan. 

Invoeren UID+PIN (of 
Uitsluitend PIN), deur 
openen.  Daarna 
aanmelden bij paneel 
en onscherpstellen 
daarvan. 

Scherpgesteld  &   
Twee kaarten 

Kaart tonen, deur 
openen.  Daarna 
aanmelden met twee 
gebruiker-PINs (of 
ID+PIN), & 
onscherpstellen van 
de zone. 

Kaart tonen, invoeren 
PIN, open de deur.  
Daarna aanmelden 
met twee gebruiker-
PINs (of ID+PIN), & 
onscherpstellen van 
de zone. 

Kaart tonen of 
invoeren 
gebruikersnummer, 
invoeren PIN 
open de deur.  Daarna 
aanmelden met twee 
gebruiker-PINs (of 
ID+PIN), & 
onscherpstellen van de 
zone. 

Invoeren UID+PIN (of 
Uitsluitend PIN), deur 
openen.  Daarna 
aanmelden met twee 
gebruiker-PINs (of 
ID+PIN), & 
onscherpstellen van 
de zone. 
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De 'ID + PIN' of 'Uitsluitend PIN' aanmeldingsvereiste 
wordt bepaald door de selectie 'Kenmerkenset' voor het 
account. 
Twee kaarten (en Modus escort) wordt ook gesteund 
voor individuele lezers. 

Gebruik van scherpstellen station:  
Bijkomende features en ingangsopties zijn 
voorzien door het scherpstellen van het 
station. Deze onderdelen zijn essentieel een 
benaderingslezer met toetsenbord, plus 
bijkomende status indicators en features.  
Voor details over het gebruik van het 
scherpstellen van het station, verwijs naar 
de xL (paneel/toetsenbord) Handleiding. 

Lezers ingesteld om kaarten te 
activeren/deactiveren:  sommige lezers 
zijn misschien reeds ingesteld om specifieke 
types kaarten te activeren of deactiveren 
(zoals bezoekerskaarten of alle tijdelijke 
kaarten, enz.)--zonder of met een 
geassocieerde deur die op dit moment wordt 
ontgrendeld.   Alle andere (geldige) kaarten 
worden toegang verleend zoals gewoonlijk.   
Opmerking:  kaarten kunnen permanent worden 
gedeactiveerd, of krijgen de toelating om later opnieuw 
te worden geactiveerd.   

Binnenkomen met een deurknop:  
Gebruik de toegangskaart en/of PIN om de 
deur te ontgrendelen (en de knop te 
activeren).  Daarna gewoon op de deurknop 
drukken en loslaten.  Eens binnen in de 
zone, 'aanmelden' bij een LCD toetsenbord 
en de zone onscherpstellen indien vereist 
(dwz, indien NIET ingesteld voor "Auto-
Onscherpstellen bij geldig token"). 

Indien u wordt verplicht om binnen te 
gaan:  Met Kaart+PIN modus in gebruik, 
kan u een ‘Dwang' alarm doen afgaan door 
de laatste 2 cijfers van het persoonlijk ID 
nummer (PIN) om te keren. Dit kan u ook 
doen als u zich aanmeldt bij een lCD 
toetsenbord. 

Uitgang met gebruik van een RTE (REX) 
knop:  Gewoon indrukken en even de knop: 
verzoek tot uitgang, ingedrukt houden. 

Indien u de deur open houdt: Indien de 
deur ‘te lang’ wordt opengehouden, wordt de 
boodschap 'Deur opgehouden' aangemeld. 

Een persoon die een deur openhoudt of aangeeft dat hij 
wordt gedwongen om binnen te komen kan ook een 
alarm doen afgaan (afhangende van de 
bewakinginstellingen voor de specifieke deur). 

Toegang tijdens de activeringscyclus:  Bij 
een vooraf geplande activeringscyclus zal 
aan geautoriseerde personen die gedurende 
de 15 minutene durende activering toegang 
willen verschaffen die toegang worden 
verleend. Ze dienen vervolgens het 
volgende te doen: 
+ De sluitingstijd verlengen ("laat werken"), 
of 
+ Het gebied handmatig de-activeren op het 
moment dat het aftellen van het 
activeringsproces begint, of; 

+ Het gebied verlaten alvorens activering 
plaatsvindt. 

Welkom bij Guardall Director   

Starten en aanmelden 

Meerdere voorvallen: Vanaf versie Director v4.70, 
kunt u meerdere kopieën van de interface gebruiken 
(…Director.exe).  Hiermee kunt u verschillende 
kenmerken en functies en/of verschillende accounts 
gelijktijdig benaderen.   

Starten van Guardall Director 
Software 
Selecteer Start, Programma's, Guardall 
Director V4, en Guardall Director, en 
wacht tot het startscherm verschijnt.  
Software sleutel.  De Guardall Director software maakt 
gebruik van een kleine ‘sleutel’ om de software licentie 
en de verschillenden opties te beheren. Dit apparaatje 
moet worden aangesloten op de PC waar de database 
van het systeem zich bevindt. ( V4: USB connector;  
V3.3.2: Parallel/printer poort;  V3.3.3: Eén van beide). 

Noot: Versie 4 van de Director software start niet op 
indien de softwaresleutel niet aanwezig is.  
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Klant/Server Systemen:  wees er zeker van dat de 
Guardall Director software niet actief is vooraleer te 
trachten die te starten.  Tip voor foutopsporing  : indien 
het bureaublad raar doet, is het mogelijk dat u twee 
kopieën van de software actief heeft (en er geen 
geheugen meer beschikbaar is). 

Zich aanmelden (Enkele-PC) 
Om toegang te krijgen tot de u toegewezen 
onderwerpen en features, moet u eerst 
‘Aanmelden’ uitvoeren: Selecteer 
Aanmelden op de werkbalk, en voer 
daarna uw naam en wachtwoord in, druk 
tussenin op Tab.  Daarna op Enter, of klik 
op Aanmelden. 

Aanmelden (Klant/Server) 
Selecteer Aanmelden op de werkbalk, en 
voer daarna de naam en wachtwoord in, 
druk op Tab ertussen.  (Verzeker u ervan 
dat "Server Locatie" ook is ingesteld, indien 
aanwezig.)  Daarna drukken op Enter, of 
klik op Aanmelden. 

Indien een scherm met de boodschap “Geen 
verbinding met Server" verschijnt, controleer 
of de "Server locatie" niet verkeerd is 
geschreven.   
Opmerking:  De Director-server PC en software moeten 
actief zijn (dit is de PC die "...Director-Server.exe" bevat 
en gewoonlijk eveneens de database).  Andere punten 
kunnen ook nagekeken worden - kijk naar "Client/ 
server-kwesties en het beheer van de Director-server" 
(achteraan deze handleiding).   

Indien u net de client /server opstelling heeft 
geïnstalleerd (geen server locatie op het inlog scherm): 
het is misschien nodig om één keer in te loggen, de 
software weer uit te zetten (incl. de communicatie en 
server modules), en dan alles opnieuw op te starten. 

On-Line Help Taal 
Sommige versies van Guardall Director 
bevatten meertalige Help-bestanden. 
Normaal wordt de Help in de taal 
gepresenteerd die voor de Operator 
gekozen is.  Het is ook mogelijk om een 
andere taal te kiezen.   
Om een andere Help-taal te kiezen: open het Help-
menu, kies Taal, en maak dan een keus uit de 
beschikbare opties. 

De autoblokkering feature 
Indien u het toetsenbord niet gebruikt 
gedurende een specifieke periode, zal de  
software automatisch overgaan in de 
'blokkering' modus om te voorkomen dat 
een niet bevoegde persoon de items ziet of 
verandert.  (Voor details, verwijs naar de 
[Blokkering] beschrijving). 

Om de tijd in te stellen waarna de toetsenbord-
blokkering ingaat (when you are logged in), kijk naar 
het hoofdstuk "Operators".   

 
 

- Naam: geldige naam van een operator. 

- Wachtwoord: het toegewezen wachtwoord van 
de operator. 
Standaard Operator Naam & Wachtwoord:  Operator,   
1234 

De standaardnaam en -wachtwoord om zich aan te 
melden zijn alleen van kracht van als ze worden 
gewijzigd door een systeem administrator. Om te 
beschermen tegen niet bevoegde toegang van de 
software, moet het standaardwachtwoord onmiddellijk 
gewijzigd worden.  Verwant onderwerp:  Wijzigen van 
uw  wachtwoord 
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Indien uw inlognaam en -wachtwoord niet meer 
werken na het opwaarderen van een oudere versie, 
kijk dan "Opwaarderen van een eerdere versie 
software " na, met speciale aandacht voor het 
converteren van de database.   

- Server locatie: bij een multi-PC (client-server) 
installatie krijgt u hiermee de toelating om de 
Guardall Director server te identificeren.  
Selecteer (of vul in) de server "PC naam" (of het 
netwerk "IP adres"). 
Director-Server PC:  dit is de PC die "...Director-
Server.exe" bevat en gewoonlijk eveneens de 
database. 

Aanmelding multi-server:  u kunt tot 6 servers 
selecteren voor gelijktijdige aanmelding.  Dit laat toe 
om accounts te tonen en selecteren vanaf één van de 
server PC’s zonder ondertussen te hoeven uit te 
loggen.  (Alle servers waar u bij bent aangemeld, 
verschijnen onder [Server] in de 'boom’.)  Zie ook:  
Werken met accounts en mappen 
Gebruik puntkomma’s (;) om meerdere server namen 
te scheiden of klik op  [...]. 

- [...]: opent een klein scherm om meerdere servers te 
selecteren.   
(De aanmelding zal van toepassing zijn voor alle 
server PC’s in dit scherm.)  Voor iedere server 
schrijft of selecteert u de PC-naam (of IP-adres) 
onderaan in het scherm, en klikt u op [Toevoegen].  
U kunt ook een geselecteerde server [Verwijderen] 
of [Vervangen] na een nieuwe naam te hebben 
geschreven.   

Waarschuwing:  Uw naam en wachtwoord als 
operator moeten geldig zijn voor alle gewenste 
servers.  (U zult worden aangemeld bij de servers 
waarvoor u een geldige naam en wachtwoord heeft.)   

Om zich aan te melden bij de server PC zelf, gebruik 
daarvoor de PC naam (niet het IP adres). 

------------------------- 
- [Aanmelden]: indien de ingevoerde naam en 
wachtwoord geldig zijn, zal de operator toegang 
krijgen tot de items en features zoals 
toegewezen in de operator toelatingen. 
Server verbindingsstatus: een klein scherm zult u de 
vordering van de verbinding tonen terwijl u wordt 
verbonden met uw geselecteerde server(s). 

- [Blokkering]: dit sluit de software af, behalve 
de werkbalk Status.  (Tip:  indien dezelfde 
operator zich terug aanmeldt, zal de software 
zich ook herinneren ‘in’ welke account de 
operator zich bevond.) 
De werkbalk Status vereist dat de software verbonden  
is met de toepasbare panelen.  Voor details over de 
werkbalk Status, of over het volbrengen van 

paneelcommunicatie, verwijs naar "Controle Status en 
Controle van Items".   

- [Annuleren]: verbreekt het 
aanmeldingsverzoek. 

- [PROXY]: biedt instellingen om verbinding 
te maken met de director-server via het 
internet door middel van een proxyserver.  
Instellingen: "Proxytype" ("Geen" selecteren, als deze 
functie niet wordt gebruikt), "Domein" en een 
"Gebruikersnaam" en "Wachtwoord" die passende 
autorisaties heeft voor dat domein. (Voor deze en 
andere proxy-instellingen kunt u het beste een IT-
adviseur raadplegen.)  

Opmerking: Voor de director-server moet poort 443 
“open” zijn op het netwerk.  

Verlaten, afmelden, of wijzigen van 
operators 

Sluiten van Guardall Director 
Software  
Sluiten van de Guardall Director software, 
klik op de X in de bovenste rechterhoek van 
het Guardall Director scherm (of open de 
Bestand menu, en selecteer Afsluiten).   
Tip:  indien u bureaublad instellingen heeft gewijzigd, 
en die wenst te bewaren, klik dan zeker op het 
controlevakje dat is voorzien. 

Selecteer daarna "Ja" op het 
bevestigingsscherm. 
De RPC-server is niet beschikbaar:  deze boodschap 
verschijnt als de Director-server toepassing vooraf werd 
gesloten (vóór de Director software). 

Afmelden of blokkeren 
Om af te melden, selecteer gewoon 
Afmelden op de werkbalk (of open de 
Bestandsmenu, en selecteer Afmelden).   

Tip: indien u bureaublad instellingen heeft gewijzigd, en 
die wenst te bewaren, klik dan zeker op de het 
aankruisvakje dat is voorzien. 

Selecteer daarna Ja om ‘Af te melden’ of 
Nee om de software in 'Blokkering' mode te 
zetten.  (Zie de 'Afmelden / Blokkering' 
schermbeschrijvingen voor details.) 

Om te beschermen tegen niet bevoegde toegang tot de 
Guardall Director software is het altijd een goed idee 
om de afmeldings- of blokkeringsfeature te gebruiken 
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vooraleer het workstation af te sluiten. (Voor 
een verwante topic, zie "De Autoblokkering 
feature”, hierboven). 

Wijzigen van operators 
Wijzigen van operators is gewoon 
een zaak waarbij een operator zich 
afmeldt, en een tweede zich 
aanmeldt.  (Voor details, zie vooraf / 
hierboven.) 

 
 
- [Ja]: meldt de huidige operator af, en 
sluit de Guardall Director software af. 

- [Nee]: breekt het uitgangsverzoek. 
Indien u bureaublad instellingen heeft 
gewijzigd, dan zal een aankruisvakje worden voorzien 
om uw instellingen te bewaren. 

---------------------------------------------------- 

- [Ja] (Afmelden): meldt de huidige operator af, 
en sluit de toegang tot de Guardall Director 
software af.  
(Tot de volgende geldige operator een 
‘aanmelding’ uitvoert.) 

- [Nee] (Blokkering): dit sluit het bureaublad af, 
behalve de werkbalk Status (en 
aanmeldingsknop).  (Tip:  indien dezelfde 
operator zich opnieuw aanmeldt, zal de software 
zich ook herinneren welke account de operator 
gebruikte.) 
De werkbalk Status vereist dat de software verbonden  
is met de toepasbare panelen.  Voor details over de 
werkbalk Status, of over het volbrengen van 
paneelcommunicatie, verwijs naar "Controle Status en 
Controle van Items".   

- [Annuleren]:  breekt het afmeldingsverzoek af, 
en laat de huidige operator als aangemeld. 
Indien u bureaublad instellingen heeft gewijzigd, dan 
zal een aankruisvakje worden voorzien om uw 
instellingen te bewaren. 

(Voor een verwante topic, zie "De Autoblokkering 
feature", vooraf.) 

 

Het bureaublad 

Uw ‘Venster’ op het systeem 
Het bureaublad is de interface naar de 
Guardall Director software, die een 
vertrouwde Windows 'aanvoelen' levert met 

toegang tot alle features en items u 
toegewezen als een Guardall Director 
operator. 

De Guardall Director interface kan ingesteld 
zoals gewenst door ieder individuele 
operator.  Dit houdt in de Iconenbalk, of het 
boomvenster plus afmetingen van de 
bureaublad secties en andere instellingen.   

Selectie van bureaublad items om te 
vertonen 
De [Boom], [Iconen] en [Gebeurtenissen] 
knoppen op de werkbalk laten toe om 
verschillende aspecten van het bureaublad 
in beeld te brengen of te verbergen (probeer 
dit!). 
Uw Iconenbalk:  U kunt de vorm en inhoud van de 
Iconen balk naar eigen wensen aanpassen.  Voor meer 
details, kijk naar "Iconenbalk op maat ".   

Account-mappen:  Voor systemen met een licentie voor 
een enkel account, verschijnt maar één account in de 
boom.  In grotere systemen verschijnt 
[Accountmappen] in de boom (afhankelijk van de 
Operator bevoegdheid). 

Bewaren van uw bureaublad 
instellingen 
Nadat een aspect van het bureaublad werd 
gewijzigd (de afmeting, formulier/raster 
modus, en/of welke aspecten moeten 
weergegeven), kunnen de wijzigingen 
bewaard zodat het bureaublad verschijnt in 

(Bij het verlaten) 

 

 

Afmelden / Blokkeren 
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hetzelfde formaat bij de volgende 
aanmelding. 
Om de wijzigingen te bewaren, open de 
Beeld menu, selecteer Bureaublad 
instellingen, en daarna Bewaar. 

Tip:  U zal ook worden gevraagd of u de wijzigingen 
wenst te bewaren wanneer u zich afmeldt of de 
software verlaat. 

Navigatie in het bureaublad 
Vele schermen zijn verdeeld in ‘tabs’ of 
verbonden instellingen.  (Start met de 
‘Standaard’ tab en ga na welke bijkomende 
tabs u interesseren.)  Sommige schermen 
hebben ook de bekende  windows 
‘schuifbalken’ als een onderwerp te groot is 
om in het scherm te passen.   

Wijzigen van afmeting van het 
bureaublad 
Om het hele bureaublad opnieuw 
afmetingen te geven, klik op en sleep de 
onderste rechterhoek naar de gewenste 
positie.  (Indien het scherm nu zijn maximale 
afmeting heeft, moet u eerst dubbelklikken 
op de blauwe titelbalk, of klik op de 
middenknop in de bovenste rechterhoek van 
het scherm.)   

Om het bureaublad de maximale afmeting te 
geven, dubbelklik op de titelbalk, of klik op 
de middenknop in de boven rechterhoek van 
het scherm. 

Wijzigen proporties van de 
bureaublad zones 
Om de proportie van het bureaublad te 
wijzigen, beweeg de muis naar de rand van 
een schermzone (zoals tussen de 'boom' en 
formulier/raster zone), en kijk uit naar de 
cursor die van vorm wijzigt.  Daarna, 
klikken-en-slepen van de rand van het 
venster naar een nieuwe locatie. 

Tip:  U kunt ook de formulier/raster zone 
vergroten, of het bewakingsvenster (dwz. 
het hele scherm ermee vullen) door twee 
keer  dubbel te klikken op de titelbalk voor 

het specifieke venster.  (Zie ook 
"Terugzetten...", verder.) 

Wijzigen van positie van de 
bureaublad items 
Ieder deel van het bureaublad kan een 
nieuwe positie krijgen, en/of in beeld 
gebracht op zichzelf.  Dit is vooral nuttig op 
een  multi-monitor PC, zodat een onderwerp 
zoals het bewakingsvenster alleen kan 
bekeken. 

Om een onderwerp een nieuwe plaats te 
geven, ‘slepen-en-vallen’ van de item met 
behulp van zijn titelbalk terwijl er wordt 
uitgekeken naar het  grijze vakje dat de 
nieuwe positie aangeeft. 

Om een onderwerp over het volle scherm te zien (zoals 
het bewakingsscherm), dubbelklik twee keer op de 
titelbalk ervan. Om opnieuw toegang te krijgen tot het 
scherm van het hoofdbureaublad, nog eens 
dubbelklikken op de titelbalk. 

Resetten van bureaublad 
Na bewegen van en nieuwe afmetingen 
geven aan de zones van het scherm, is het 
mogelijk om het bureaublad opnieuw in te 
stellen met de laatst bewaarde instellingen, 
of met de oorspronkelijke standaardlay-out 
van de fabrikant. 

Laatst bewaarde instellingen:  klik op Reset 
op de werkbalk (of open de Beeld menu, en 
selecteer Bureaublad instellingen, en 
Reset). 
Standaard Lay-out van Fabrikant:  open de 
Beeld menu, en selecteer Bureaublad 
instellingen, en Standaard). 
Tip:  indien een venster of een deel van het bureaublad 
nu maximaal vergroot is (het hele scherm is gevuld), 
zult u moeten dubbelklikken op de titelbalk ervan om 
toegang te krijgen tot het menu of werkbalk. 

Opmerking: als het bureaublad toevallig werd 
opgeslagen terwijl het bewakingsscherm 
‘ongekoppeld’ en verborgen achter het 
hoofdbureaublad was, volg dan de voorgaande stappen 
voor "Standaardlay-out van Fabriek". 
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- Het menu: verstrekt toegang tot 
enkele diverse features van de 
Guardall Director software.  Tip: het 
Iconen menu geeft toegang tot de Wizards 
die het instellen van een nieuw systeem 
vereenvoudigen en/of de communicatie met 
een paneel inschakelen. 

- De werkbalk: voorziet toegang tot 
enkele gewone taken. 

- De ‘boom’ (facultatief): dit is een 
overzicht dat kunt uitgezet / 
samengetrokken wat toelaat een 
account te selecteren, en verstrekt 
toegang tot de meeste topics inclusief 
systeem configuratie, management, en 
status & controle.  Klik op [Boom] op de 
werkbalk om de ‘boom’ te zien of te 
verbergen. 

- De 'Iconen' Balk (facultatief): dit is een lijst van 
taken / onderwerpen op maat, die kan gebruikt 
als alternatief voor de ‘boom’. 
Tip: klik op [Iconen] op de werkbalk om de Iconen 
lijst/balk te zien van te verbergen.  Opmerking:  alleen 
de onderwerpen toegelaten door uw operator 
toestemmingen zullen zichtbaar zijn in de Boom en op 
de balk Iconen.  Bovendien, voor de onderwerpen die 
behoren tot een specifiek account, dient u eerst 
dubbelklikken om het accunt te openen. 
Tip:  Indien ingelogd, kunt u de vorm en inhoud van de 
‘Iconen’-balk naar eigen wensen aanpassen (Beeld  
Iconen  Aanpassen).  Voor meer details, kijk naar: 
"Iconenbalk op maat ".   

Iconen werkt niet:  als u [ Iconen ] selecteert en er 
verschijnt slechts een kleine lege 'knop', dan betekent 
dit dat geen items werden toegewezen aan de 
'Iconen'-balk.  Raadpleeg de vorige tip om dit te 
repareren. 

- De formulier/raster zone: deze zone toont 
details van de huidige topic (zoals geselecteerd 
in de boom of Iconenbalk).  Dit kan ingesteld 
voor een formulierscherm (gewone / data 
invoer), of 'raster' formaat (personen met 
ervaring / bekijken en sorteren van lijsten). 
(Gebruik de Formulier / rasterknop op de werkbalk om 
vensters te verwisselen.) 

- Het bewakingsvenster (facultatief): deze zone 
toont recente gebeurtenissen die werden 
ontvangen (voor een geselecteerde account). 
Klik op [Gebeurtenissen] op de werkbalk om het 
bewakingsvenster te zien of te verbergen. 

Multi-Account Opmerking: Met multiple accounts toont 
het bewakingsvenster de  gebeurtenissen voor uw 
huidige account.  (Selecteer [Accountmappen] in de 
boom, daarna lokaliseren en dubbelklikken op uw 
gewenste account.) 

Om het account in te stellen zodat die wordt bewaakt 
door de status werkbalk, klik op [Bewaken] op het 
uiterst rechtse eind van de werkbalk. 

- De statusbalk: Deze zone (meest onderaan het 
bureaublad) toont of u al dan niet verbonden bent met 
een geselecteerd account (dwz. geassocieerde 
panelen), plus andere statusboodschappen die in 
verband staan met communicaties. 

Andere bureaublad keuzes 

Tip:  u kunt uw bureaublad wijzigingen altijd opslaan: 
Open het menu Beeld, selecteer Bureaublad 
instellingen en Opslaan.  Opmerking:  u wordt ook 
gevraagd of u de wijzigingen wilt opslaan als u afmeldt 
of de software afsluit. 

Bureaublad items selecteren voor 
weergave 
De knoppen [Boom, [Iconen] en 
[Gebeurtenissen] op de taakbalk laten toe 
om verschillende aspecten van het 
bureaublad te bekijken of te verbergen 
(probeer dit!). 
U kunt het beeld en de inhoud van de Iconenbalk 
aanpassen naargelang uw voorkeur.  Voor meer 
details, raadpleeg "De Iconenbalk aanpassen".   
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Onderwerpen paneel-per-paneel of in 
één lijst tonen en paneelreferenties 
tonen of verbergen in formulieren 
Voor sommige taken heeft u twee keuzes 
hoe items worden getoond (in één enkele 
lijst, of paneel-per-paneel), en/of paneel (en 
paneelgroep) referenties al dan niet 
verschijnen in het deel formulier / raster van 
het bureaublad. 
              Logisch Boombeeld? 
           Nee                                Ja (  ) 

   

Paneel / Paneelgroep informatie tonen: 

 

Configuratie  en Controle & Status 
onderwerpen in lijst brengen in de 
boom "Paneel-per-paneel": 
1) klik op de knop account / site in de boom. 

Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in de 'boom', en dubbelklik op 
een account. 

2) Dubbelklik op een onderwerp in de boom (of 
open het menu Beeld), en controleer om te 
verzekeren dat het Logische Boombeeld 
niet is geselecteerd. 

Configuratie en Controle & Status 
onderwerpen in lijst brengen in de 
boom als één enkele lijst: 
1) klik op de knop account / site in de boom. 

Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in de 'boom', en dubbelklik op 
een account. 

2) Dubbelklik op een onderwerp in de boom (of 

open het menu Beeld), en controleer om te 
verzekeren dat het Logische Boombeeld 
is geselecteerd. 

Paneelreferenties in het venster 
Formulieren / Raster tonen 
(Dit is slechts beschikbaar als "Logische Boombeeld" 
van kracht is.)  

1) Configureer de boom om onderwerpen weer 
te geven in één enkele lijst (zie vooraf / 
hierboven). 

2) Open Configuratie (of Controle en 
Status) in de boom, en selecteer een 
onderwerp (zoals "Systeem"). 

3) In het menu Beeld, selecteer 
Paneelinformatie, en zorg ervoor dat 
"Paneel / paneelgroep informatie 
tonen" is geselecteerd.   
Tip:  de selectie "ID en naam" doet de naam 
verschijnen in de kolommen 'Paneel' en 'Groep' bij 
het werken in het Rasterbeeld.  
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- Logisch Boombeeld:  'wisselt' de 
boom tussen alle onderwerpen voor 
een account in een lijst tonen () 
tegenover de onderwerpen apart te 
tonen voor ieder systeempaneel (per 
paneelgroep). 
Opmerking:  deze instelling behoort 
meestal tot de onderwerpen "Controle & 
Status" en "Configuratie". 

------------------------------------------- 

- Paneel informatie:   
+ Paneel / Paneelgroep informatie 

tonen:  identificeert systeempanelen 
en paneelgroepen onderin de 
configuratie formulieren (en in het 
rasterbeeld); 

+ ID en Naam:  samen met de 
voorgaande instelling toont dit de 
naam voor ieder systeempaneel en 
paneelgroep (i.p.v. alleen het ID) bij 
het werken in het Rasterbeeld. 

In het menu Formulieren, de selectie 
"Paneel / Paneelgroep informatie", toont 
altijd en zorg ervoor dat "Paneel / 
paneelgroep informatie tonen" is 
geselecteerd.  (De instelling "ID en naam" 
heeft geen invloed bij het werken in het 
Rasterbeeld). 

(Klik met de rechter muisknop in de boom op een 
account) 

 

(Menu "Beeld") als een onderwerp van Configuratie 
of Controle & Status in de boom wordt geselecteerd) 

 

(Dit is slechts beschikbaar als "Logische Boombeeld" van kracht is.) 
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Rapporten uitvoeren 
en systeemactiviteit 
bewaken 
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Tijd- en 
aanwezigheidsrapportage 

Controle In/Uit Status:  Deze optie vereist dat 
“Gebruiker In/Uit status” ingesteld is. 
Gerelateerde instelling:  UwAccount, Account 
Informatie, Setup (tab), "Gebruikerstatus voor 
dit Account in- of uitschakelen" 

Tijd- en aanwezigheidsrapporten 
Tijd- en aanwezigheids rapportage van de  
kaarthouder laat toe om rapporten te 
genereren die behoren tot de aanwezigheid 
(afroepen), te laat komen, aantal uren op het 
werk, enz. van gebruikers die behoren tot 
een specifieke account. 
Deze rapporten worden uit ingang- en 
uitgangs- (toegelaten ingang) 
boodschappen in de activiteitenlog gehaald, 
en vergeleken met een geselecteerde 
"aanwezigheidsperiode" die definieert 
wanneer de gebruikers worden 
verondersteld in de installaties aanwezig te 
zijn. 
TechTip: Rapporten die behoren tot voorbije 
gebeurtenissen zijn gebaseerd op de huidige 
gebeurtenissenlijst plus alle gearchiveerde data die 
opnieuw zijn geïmporteerd met gebruik van het archief 
feature.  Zie verder:  "Activiteiten- of Controlelogboeken 
exporteren of importeren"  

Voor precieze aanwezigheidsrapportage: 

 Alle deuren om de installaties binnen te komen en te 
verlaten, moeten over in- en uitgangslezers 
beschikken.   

 De lokatie (account) moet beschikken over een 
‘Vereiste Aanwezigheids Zone’ door die zone als 
“Buiten” in te stellen" voor alle kaartlezers die 
gebruikt worden om de zone te verlaten.  Voor meer 
details, raadpleeg: "Lezer 1 & 2 instellingen voor een 
deur”.   

 Personen moeten gebruik maken van hun 
toegangskaart/token IEDERE keer ze de installaties 
binnenkomen en verlaten. 

Opmerking:  Personen die laatst als ‘In’ werden 
gerapporteerd, maar zonder kaartactiviteit gedurende 
24 uren, worden ingesteld als ‘Uit’. 

Het kan een volle minuut of langer duren vooraleer 
aanwezigheidsrapporten verschijnen – afhangende van 
het aantal kaarten op de plaats en het aantal 
activiteitsboodschappen die worden gescand. 

Voor een betere uitvoering, verzeker u ervan de 
kleinste datummarge te selecteren die aan uw 
voorwaarden voldoet.  U kunt ook het activiteitslog 
en/of het gebruikerslog tot een gepaste grootte 
behouden via geregeld gebruik van de features 
Archiveren en/of Opschonen.  Zie verder: "Exporteren 
of importeren van activiteiten- of controlelogs", en 
"Verwijderen van oude activiteiten- of controlelogs".   

Zones ingesteld voor Antipassback:  De "APB Auto-
Reset" functie wordt in het algemeen niet aanbevolen 
wanneer de tijdsregistratie functies worden gebruikt.  
Voor meer details over de  Antipassback functie en de 
selectie "APB Auto-Reset", raadpleeg de instellingen 
"Antipassback" in het configuratieonderwerp "Zone".   

Vereiste aanwezigheidsperiodes 
Om tijd- & aanwezigheidsrapportage toe te 
laten, moet iedere site (account) vereiste 
aanwezigheidsperiodes instellen die de 
dagen en tijdsblokken specifiëren wanneer 
werknemers worden verondersteld zich in 
de installaties te bevinden. 

Voor meer details, kijk naar "Vereiste Aanwezigheids 
perioden ".   

Activeren van tijd- en 
aanwezigheidsrapport 
1) Selecteer Tijd- en 

aanwezigheidsrapport van de 
iconenbalk, of klik op [Rapporten] in de 
‘boom’, en selecteer Tijd en 
aanwezigheid.   

2) Multi-Account Systemen:  Selecteer de 
gewenste account bij het centrum van 
het scherm. 
Tip: Deze optie verschijnt alleen als u vooraf geen 
account ‘open’ had staan in de boom. 

3) Selecteer het bestek van datums die 
moeten omvat (“Van” en “tot”), en de tijd 
nodig als “startmoment”. 
Tip: Zie verder de item-beschrijvingen voor meer 
informatie. 

4) Selecteer het gewenste type van rapport 
(zie het "Rapport Type" beschrijving voor 
details). 

5) Selecteer de "Aanwezigheidsperiode" die 
specificeert als personen worden 
verondersteld in de installatie te zijn. 
Opmerkingen:  Een aanwezigheidsperiode is niet 
vereist voor “Aankomst / Vertrek”, "Afroepen" of 
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"In/Out Status" rapporten.  Als geen 
aanwezigheidsperiode is ingesteld, kijk naar 
"Vereiste aanwezigheids periode".   

6) Om een rapport tot een specifieke 
bevoegdheid, gebruiker, enz. te 
beperken, klik op [Zoeken naar], en 
selecteer de gewenste criteria.   
Tip:  Om een selectie uit te wissen, selecteer ze en 
gebruik Backspace of Wissen toets. 

Tip: U kan schuiven binnen het formulier om 
bijkomende items indien nodig te bekijken.  

7) Selecteer een rapport 'bestemming' (dwz.  
als ze moet in beeld gebracht, afgedrukt, of 
bewaard als een bestand).   
Als u “Archief” of een type “Bestand” 
selecteert, klik op [Bestand...], stel de 
locatie en bestandsnaam als gewenst, en 
klik op Bewaar. 

8) Klik op [Actief], en antwoord op om het 
even welk bijkomend scherm(en) dat 
verschijnt (details volgen). 

Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   

Printen van aanwezigheidsrapport 
Om een rapport af te drukken zonder het 
eerst te bekijken:  Selecteer het type rapport 
en andere criteria zoals gewoonlijk, en 
selecteer Printer als de bestemming.  
Selecteer daarna Actief, en klik op OK als 
het 'Print' scherm verschijnt.  Tip:  Om een 
andere printer te selecteren klik op Printer, 
en selecteer uit het 'Print Instelling' scherm 
dat verschijnt. 

Om een rapport te bekijken vooraleer het af 
te drukken:  Selecteer het type rapport en 
andere criteria zoals gewoonlijk, en 
selecteer 'Scherm' als de bestemming.  Klik 
daarna op Actief.   

Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   

Exporteren van een 
aanwezigheidsrapport als een 
bestand (Archief/Tekstbestand / 
Rapport Emulatie Bestand) 
Selecteer het type rapport en andere criteria 
als gewoonlijk, en het gewenste 
bestandtype als 'bestemming'.  Klik daarna 
op [Bestand...].  In het volgende scherm, 
stel de locatie en bestandsnaam zoals 
gewenst, en klik op Bewaren wanneer 
beëindigd. 
Klik daarna op Actief. 

Bekijken/Printen van vooraf bewaard 
aanwezigheidsrapport-archief 
Selecteer Tijd- en aanwezigheidsrapport 
van de iconenbalk, of klik op [Rapporten] 
in de ‘boom’, en selecteer Tijd en 
aanwezigheid.  Klik daarna op 
[Gearchiveerd rapport laden] onderaan 
het formulier (schuif naar beneden indien 
nodig). 
Multi-Account Systemen:  U hoeft geen account te 
selecteren gezien dit werd gedaan toen het rapport 
werd geladen. 

In het volgende scherm, localizeer en 
selecteer het gewenste bewaard rapport 
(.raf), en klik op Open (of dubbelklik gewoon 
op het bestand). 

Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   
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Rapportperiode 
- Van en Tot (datum):  De aanvangs- en 
einddatum van de gebeurtenis logboek 
die moeten gecontroleerd op de 
activiteit van de kaarthouder.  (Wijzig 
de waarden handmatig of klik op de pijl 
om toegang te krijgen tot een pop-up 
kalender.) 
Opmerking: Aanwezigheids- en In/Uit status 
rapporten maken gebruik van de afgelopen 
48 uur als tijdsbereik (in plaats van de 
"Vanaf" en "Tot" instellingen). 

- Aanvang van de dag:  Deze instelling 
laat toe om werktijden die middernacht 
overbruggen goed af te handelen. Laat 
deze als 12:00 AM voor alle werktijden 
die beginnen en eindigen op dezelfde 
dag. Voor een werktijd die middernacht 
overbrugt, selecteer een moment 
ergens in het midden tussen het einde 
van een werktijd en de aanvang van 
de volgende (misschien 1:00 PM). 

Type rapport (en strikt interval / 
ontspannen interval) 
- Afwezige:  personen die niet 
aanwezig waren gedurende een deel van ieder 
specifiek tijdsinterval van de vereiste 
aanwezigheidsperiode.   
Uitzondering:  bij “Ontspannen interval” worden alleen 
personen die gans de dag afwezig zijn 
gecatalogiseerd (indien er twee intervallen bestaan 
worden beide op dezelfde manier gerapporteerd). 

- Aankomst/vertrek:  Het moment van de eerste 
aankomst en laatste vertrek van alle personen 
aanwezig iedere dag dat het raport beslaat. 

- Vroeg vertrek:  Personen die vertrokken voor 
het einde van een of meerdere intervals van de 
vereiste aanwezigheidsperiode. 
Opmerking:  bij “Strikt interval” worden personen die 
weggaan gedurende een vereist tijdsinterval en later 
terugkeren na de werkuren (op dezelfde werkdag) 
behandeld als vervroegd vertrek.  Selecteer 
“Ontspannen interval” om dit te stoppen. 

- Te late aankomst:  Personen die toekomen na 
het begin van een of meerdere intervals van de 
vereiste aanwezigheidsperiode. 
Opmerking:  bij “Strikt interval” worden personen die 
vroeger aankomen en weggaan (op dezelfde 
werkdag) en later terugkeren gedurende een vereist 
tijdsinterval behandeld als late aankomst.  Selecteer 
“Ontspannen interval” om dit te stoppen. 

- Totalisatie:  De duur die iedere persoon 
doorbrengt in de installaties iedere dag tijdens 
de vereise aanwezigheidsperiode. 

- Afroepen:  Alle personen die op het ogenblik 
worden opgespoord als zich bevindend in of 
buiten de zone van de installatie met vereiste 
aanwezigheid (zie opmerking); 
V4.61:  Na selectie van "Rapporttype:  
Aanwezigheid", selecteer "Systeem" (over gans 
systeem), of een individuele zone, naargelang 
gewenst.  als u "Systeem" selecteert, dan geeft het 
rapport personen weer op een zone-per-zone basis.   

- In/uit status:  Een lijst van alle gebruikers, die 
aangeeft of ze op het huidig ogenblik kunnen 
opgespoord als zich bevindend in of buiten de 
zone van de installatie met vereiste 
aanwezigheid (zie opmerking). 
Tip:  Personen die laatst als ‘In’ werden 
gerapporteerd, maar zonder kaartactiviteit gedurende 
24 uren, worden ingesteld als ‘Uit’. 

Opmerking:  Voor meer details over het instellen van 
de vereiste Aanwezigheids Zone, kijk naar "Lezer 1 & 
2 instellingen voor een deur".   

Rapporten Tijd en aanwezigheid 

 

(Multi-Account Systemen:  Account Selectie ‘Boom’) 
- De zone (bij het centrum van het scherm) waar u de account 

selecteert waartoe uw rapport behoort.  Tip: deze optie verschijnt 
alleen als u vooraf geen account ‘open’ had staan in de boom. 
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Aanwezigheidsperiode 
 Een periode (vooraf gedefinieerd) die 
specificeert wanneer personen worden vereist 
binnen de installatie te zijn. 
Een aanwezigheidsperiode is niet vereist voor 
"Aankomst/vertrek", "Afroepen" of "In/Out Status" 
rapporten.  Voor meer informatie over een 
aanwezigheidsperiode instellen, kijk naar "Vereiste 
aanwezigheids perioden".   

[Zoeken naar]   /   [Uitwissen van zoeken] 
- Dit toont of sluit het centrum van het scherm dat 
selecties inhoudt voor ‘fijnregeling’ van het 
rapport voor een specifieke persoon, of 
gebruikers met een zeker bevoegdheidsperfiel 
of andere criteria. 
Om een selectie te wissen:  selecteer ze en gebruik 
de toets Terugspatiëren of Verwijderen. 

Zoeken op naam:  voor rapporten die toelaten om op 
gebruikersnaam te zoeken, kan u alleen de voornaam 
of familienaam invullen, voornaam en familienaam 
(met een spatie ertussen), of 
“FamilieNaam_VoorNaam”.  Als u naar een voor- of 
familienaam zoekt, kan u alleen de eerste letters 
invullen plus een sterretje (bvb. naam*). 

Klantenveld:  Dit behoort tot de (facultatieve) 
gebruikersinformatie categorieën die kunnen 
verschijnen onderaan het ‘Gebruikers’ scherm.   
Opmerking: Meldingen mogen niet worden gefilterd op 
meerdere regels. Zorg ervoor dat u uw selectie maakt 
met dit in gedachten.  

Vroegere werknemers uitgewist uit het systeem:  U 
kan beter een naam schrijven dan hem te selecteren. 
Dit staat toe om een rapport actief te maken over 
personen (en/of items) die onlangs werden uitgewist. 

Rapport Bestemming / Uitgang naar 
- Scherm: Dit doet het rapport naar het venster 
met 'Rapportkijker' sturen om gewenste paginas 
te bekijken en/of af te drukken; 

- Printer: Dit laat toe om een printer te selecteren 
en het paginabereik, enz. en het rapport af te 
drukken (zonder het eerst te bekijken); 

- Tekstbestand:  Dit doet het rapport bewaren 
als een tekstbestand ‘tussen kommas’ voor 
manipulatie met een ander programma. Dit laat 
u toe om de locatie en/of bestandsnaam te 
wijzigen indien gewenst. 

- Rapport Emulatie Tekstbestand: Dit bewaart 
het rapport als een geformatteerd tekstbestand 
om het te bekijken, af te drukken of te bewerken 
met een tekstverwerker of woordprocessor. Laat 

u toe om de locatie en/of bestandsnaam te 
wijzigen indien gewenst. 

- Archief: Dit  bewaart het rapport als  een 
bekijkbaar gearchiveerd rapport om het later te 
bekijken of af te drukken. Laat u toe om de 
locatie en/of bestandsnaam te wijzigen indien 
gewenst. 

(Resterende Knoppen) 
(Het kan mogelijk nodig zijn om te schuiven binnen het 
formulier en/of het venster een nieuwe afmeting te 
geven. Klik op Reset op de toolbalk om het bureaublad 
te resetten.) 

- [Bestand...]: Dit laat toe om de locatie en 
bestandsnaam te wijzigen voor een rapport dat 
wordt bewaard om het later te bekijken, af te 
drukken, enz.  Tip:  Gebruik een verschillende 
naam iedere keer om het overschrijven van 
vorige rapporten te voorkomen. 

- [Gearchiveerd rapport laden]: Dit laat toe om 
te browsen naar, en een vroeger bewaard 
rapport/archief te openen (niet voor gebruik  met 
tekstbestanden). Het rapport zal verschijnen in 
het venster met rapportkijker om het te bekijken 
en/of af te drukken.   
Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   

- [Uitvoeren]: Dit voert het rapport uit gebaseerd 
op uw geselecteerde criteria.  Bijkomende 
schermen zullen verschijnen al naargelang uw 
selecties (zoals het formulier printer selectie, 
rapportkijker, enz.) 

Vereiste aanwezigheidstijden 

Aanwezigheidsperiodes 
Aanwezigheidsperiodes zijn groepen van 
weken die tijds- en aanwezigheidsrapporten 
toelaten om te ‘weten’ wanneer gebruikers 
worden verondersteld in de installaties 
aanwezig te zijn. 
Schema’s voor toegang van kaarthouders moeten een 
langere periode beslaan dan de toepasbare 
aanwezigheidsperiode, dit om mensen toe te laten de 
installaties binnen te komen en te verlaten vóór en na 
hun werktijd.    
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Aanwezigheidsperiode toevoegen 
(instellen) 
Kies Aanwezigheidsperiode in de 
Iconenbalk, of klik op [Rapporten] in de 
‘boom’, open het aftakkingspunt Tijd en  
Aanwezigheid en selecteer 
Aanwezigheidsperiode. 
Multi-account systemen:  kies het gewenste account in 
het centrum van het scherm.  Tip:  Deze optie 
verschijnt alleen als u niet vooraf reeds een account 
heeft ‘open’ staan in de boom. 

Klik daarna op [+] onderin het venster, of 
klik met de rechter muisknop op het venster 
en selecteer Nieuw toevoegen uit de 
keuzemenu. 
Alternatief:  u kan ook een leeg/grijs onderwerp uit de 
lijst kiezen (onderin het venster).  Opmerking:  Het 
rasterbeeld is niet van toepassing op dit scherm. 

De aanwezigheidsperiode wordt grafisch 
vertoond van zondag tot zaterdag.  Voeg 
een nieuw tijdsinterval toe door met de 
rechter muisknop te klikken op een 
specifieke dag, en Nieuw tijdsinterval 
creëren te kiezen.   

Sleep daarna het interval en/of de 
eindpunten naar de gewenste locatie.  Tip:  
Kopiëren, plakken en verwijderen is ook 
toegelaten als u met de rechter muisknop op 
een specifiek tijdsinterval klikt. 

Herhaal dit proces tot de gewenste tijden 
zijn ingesteld voor alle dagen in de 
aanwezigheidsperiode.  (U kan tot 6 unieke 
tijdsintervallen gebruiken in ieder schema.) 

Raadpleeg nu de keuzebeschrijvingen voor 
dit scherm om bijkomende informatie te 
verkrijgen. 

Tip:  u kan alle instellingen kopiëren voor een 
aanwezigheidsperiode, en ze in een andere plakken:  in 
de 1ste, klik met de rechter muisknop onderin het 
venster, en kies Kopiëren.  Selecteer daarna een 
lege/nieuwe aanwezigheidsperiode uit de lijst, klik met 
de rechter muisknop onderin het venster, en kies 
Plakken.  Na het ‘plakken’, wijzigt u de naam en 
andere instellingen naargelang gewenst.  Opmerking:  
‘Kopiëren’ en ‘Plakken’ zijn ook beschikbaar vanuit de 
menu  Bewerken. 

Instellingen voor een 
aanwezigheidsperiode bekijken of 
wijzigen 
Kies Aanwezigheidsperiode in de 
Iconenbalk, of klik op [Rapporten] in de 
‘boom’, open het aftakkingspunt Tijd en  
Aanwezigheid en selecteer 
Aanwezigheidsperiode. 
Multi-account systemen:  kies het gewenste account in 
het centrum van het scherm. 

Kies daarna de gewenste 
aanwezigheidsperiode uit de lijst (onderin 
het venster), en raadpleeg de 
keuzebeschrijvingen voor dit scherm terwijl 
u de instellingen bekijkt en/of wijzigt 
naargelang gewenst. 

Aanwezigheidsperiode verwijderen 
Kies Aanwezigheidsperiode in de 
Iconenbalk, of klik op [Rapporten] in de 
‘boom’, open het aftakkingspunt Tijd en  
Aanwezigheid en selecteer 
Aanwezigheidsperiode. 
Multi-account systemen: kies het gewenste account 
in het centrum van het scherm. 

Selecteer dan de gewenste 
aanwezigheidsperiode uit de lijst (onderin 
het venster).  Klik daarna met de rechter 
muisknop op een lege zone onderin, en kies 
Verwijderen.  Als u gevraagd wordt om te 
bevestigen, kies dan Ja. 
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- Aanwezigheidsperiode (onderin het 
venster): hier kiest u een 
aanwezigheidsperiode om te bekijken 
of te bewerken.  Deze zone toont een 
referentienummer, toegewezen aan 
het systeem, samen met de naam van 
de aanwezigheidsperiode, eens die is 
gedefinieerd. 

Kop van het formulier 
- Naam: een toepasselijke 
naam/beschrijving voor de 
aanwezigheidsperiode, of het 
geplande gebruik ervan. 

Op dit formulier (Intervallen 
) 

- Weekdagen (met geassocieerde 
tijdsintervallen): de weekdagen 
vertonen tijdsintervallen voor iedere dag.  

  (Om een interval toe te voegen, klikt u op die 
specifieke dag.  Om een interval aan te passen, 
sleept u het interval en/of de eindpunten ervan 
naar de gewenste positie.) 
Tips:  U kan tijdsintervallen kopiëren en plakken (of 
verwijderen) met de rechter muisknop menu.  Tot 6 
unieke tijdsintervallen kunnen gebruikt worden al 
naargelang gewenst over alle weekdagen in iedere 
aanwezigheidsperiode.   

Werktijd splitsen:  zorg ervoor dat een interval wordt 
voorzien voor na een maaltijdpauze--ervan uitgaande 
dat de pauze geen deel uitmaakt van de ‘vereiste 
aanwezigheids-‘ tijden. 

Werktijd die middernacht overbrugt:  In dit geval zal 
iedere dag twee intervallen nodig hebben voor de tijden 
voor en na middernacht, plus andere vereiste 
intervallen (zoals voor na een maaltijdpauze--ervan 
uitgaande dat de pauze geen deel uitmaakt van de 
‘vereiste aanwezigheids-‘ tijden. 

Rapporten Tijd en aanwezigheid 
Aanwezigheidsperiode 

 
(Multi-account systemen:  accountselectie ‘Boom’) 
- De zone (in het centrum van het scherm) is waar u het account 

selecteert waartoe uw aanwezigheidsperiode behoort.  Tip:  Deze 
optie verschijnt alleen als u niet vooraf reeds een account heeft ‘open’ 
staan in de boom. 
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Aanwezigheidso
verzichten 
(v4.61) 

Controle In/Uit Status:  Deze 
optie vereist dat “Gebruiker In/Uit status” ingesteld 
is. 
Gerelateerde instelling:  UwAccount, Account 
Informatie, Setup (tab), "Gebruikerstatus voor 
dit Account in- of uitschakelen" 

Een directe functie voor aanwezigheid 
werd aan de status werkbalk 
toegevoegd. 
Dit stuurt een rapport met 
aanwezigheidsoverzicht voor uw 
bewaakt account naar uw standaard 
Windows printer.   
(Het rapport geeft personen weer op 
een zone-per-zone basis.) 
Opmerking:  een communicatiesessie 
met relevante paneel(en) moet van kracht 
zijn.   

Om een communicatiesessie te starten:   
1) selecteer Communicatie op de Iconenbalk, of klik 
op [Communicatie] in de 'boom’, en selecteer 
Uitstaand/online.  2) Klik op [Bewerken], en maak 
uw selecties in het scherm dat nu verschijnt. 
Tip:  hier kunt u de online help openen voor het 
relevante onderwerp door op F1 te drukken.   

Om het account in te stellen of te wijzigen dat 
moet worden bewaakt: 
1) klik op [Bewaken] aan het rechter uiteinde van de 
werkbalk;  2) maak uw selecties in het scherm dat nu 
verschijnt. 

Om een standaard printer onder MS Windows te 
selecteren: 
1) Ga naar uw "Configuratiescherm";  2) dubbelklik 
op "Printer en Faxen";  3) dubbelklik op de 
geselecteerde printer.   

De rapporten "Tijd en aanwezigheid - 
Aanwezigheid" kunnen nu ook voor 
individuele zones worden uitgevoerd.   
 

Rapporteren van Systeem- & 
Personeelsactiviteit 

Activiteitsrapporten 
Activiteitsrapportage laat toe om een lijst 
van verschillende types van gebeurtenissen 
te zien of af te drukken, die plaatsvonden 
voor een specifieke account.  Een 
datum/tijdsbereik kan worden 
gespecificeerd, en het rapport kan ook 
worden beperkt tot een specifieke zone, 
apparaat, persoon, enz. 
TechTip: Rapporten die behoren tot voorbije 
gebeurtenissen zijn gebaseerd op de huidige 
gebeurtenissenlijst plus alle gearchiveerde data die 
opnieuw zijn geïmporteerd met gebruik van het archief 
feature.  Zie verder:  "Activiteiten- of Controlelogboeken 
exporteren of importeren"  

Ook kunnen activiteitsrapporten onmiddellijk 
worden bekeken of afgedrukt, bewaard voor 
toekomstige referentie, of uitgetrokken voor 
manipulatie met een ander programma. 

Voor een betere uitvoering, behouden activiteits- en 
bewakingsronde rapporten alleen de laatste 5000 
boodschappen in de activiteitenlog.  Voor een nog 
snellere uitvoering is het best om het activiteitslog tot 
een gepaste grootte te behouden via geregeld gebruik 
van de features Archiveren en/of Opschonen.   
Zie verder:  "Activiteiten of Controlelogboeken 
importeren of exporteren", en "Vroegere activiteiten of 
controlelogboeken verwijderen".   

Activeren van een activiteitsrapport 
1) Selecteer Activiteitsrapport van de 

Iconenbalk, of klik op [Rapporten] in de 
‘boom’, en selecteer Activiteit.   

2) Multi-Account Systemen:  Selecteer de 
gewenste account bij het centrum van 
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het scherm. 
Tip: Deze optie verschijnt alleen als u vooraf geen 
account ‘open’ had staan in de boom. 

3) Kies datum-/tijdsbereik dat moet 
opgenomen in het rapport (onder "Van" 
en "Tot"). 
Tip: Zie verder de item-beschrijvingen voor meer 
informatie. 

4) Selecteer het type gebeurtenissen die 
moeten opgenomen in het rapport (u 
moet op z’n minste één selecteren). 

5) Om het rapport te beperken tot een 
specifieke persoon, zone, deur, enz.,  klik 
op [Zoeken naar], en selecteer de 
gewenste criteria.   
Om een individuele selectie uit te wissen, selecteer 
ze en gebruik uw Backspace of Uitwistoets.  Om 
alle selecties terug te zetten/uit te wissen, schuif 
neer en klik op [Reset]. 

Tip: U kan schuiven binnen het formulier om 
bijkomende items te bekijken indien nodig.  

6) Selecteer een rapport 'bestemming' (dwz. 
als het moet bekeken, afgedrukt, of 
bewaard als een bestand).   
Als u “Bestand” of een type "Bestand" 
selecteert, klik op [Bestand...], stel de 
locatie en bestandnaam zoals gewenst, 
en klik op Bewaren. 

7) Klik op [Actief], en beantwoord ieder 
bijkomend scherm(en) dat verschijnt(en) 
(details volgen). 

Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   

Indien een activiteitsrapport wordt 
afgedrukt 
Om een rapport af te drukken zonder het 
eerst te bekijken:  Selecteer het type rapport 
en andere criteria zoals gewoonlijk, en 
selecteer Printer als de bestemming.  
Selecteer daarna Actief, en klik op OK als 
het 'Print' scherm verschijnt.  Tip:  Om een 
andere printer te selecteren klik op Printer, 
en selecteer uit het 'Print Instelling' scherm 
dat verschijnt. 

Om een rapport te bekijken vooraleer het af 
te drukken:  Selecteer het type rapport en 
andere criteria zoals gewoonlijk, en 
selecteer 'Scherm' als de bestemming.  Klik 
daarna op Actief.   

Voor details over het bekijkken en afdrukken 
van getoonde rapporten, verwijs naar 
"Werken met de rapportkijker".   

Indien een activiteitsrapport wordt 
geëxporteerd als een 
Bestand(Archief/Tekstbestand/Rappo
rt Emulatie Bestand) 
Selecteer het type rapport en andere criteria 
als gewoonlijk, en het gewenste 
bestandtype als 'bestemming'.  Klik daarna 
op [Bestand...].  In het volgende scherm, 
stel de locatie en bestandsnaam zoals 
gewenst, en klik op Bewaren wanneer 
beëindigd. 
Klik daarna op Actief. 

Bekijken/Afdrukken van vooraf 
bewaarde activiteitsrapport-archief 
Selecteer Activiteitsrapport van de 
Iconenbalk, of klik op [Rapporten] in de 
‘boom’, en selecteer Activiteit.  Klik daarna 
op [Gearchiveerd rapport laden] onderaan 
het formulier (schuif naar beneden indien 
nodig). 
Multi-Account Systemen:  U hoeft geen account te 
selecteren gezien dit werd gedaan toen het rapport 
werd geladen. 

In het volgende scherm, localizeer en 
selecteer het gewenste bewaard rapport 
(.raf), en klik op Open (of dubbelklik gewoon 
op het bestand). 

Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   
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Gebeurtenissenperiode 
- Van en Tot (datum en tijd):  De begin- 
en einddatum en –tijd in de 
gebeurtenissenlog die moeten 
gecontroleerd voor kaarthouder 
activiteit. 
Tip:  U kan de waarden handmatig wijzigen 
of klik op de pijl om toegang te krijgen tot 
een pop-up kalender.  Om de tijden in te 
stellen, klik binnen de ‘uren’ of ‘minuten’ en 
gebruik de pijltoetsen-omhoog/omlaag. 

Gebeurtenistype 
- De verschillende types boodschappen 
die kunnen worden opgenomen in het 
rapport (selecteer degene die u wilt 
opnemen).   
Opmerking:  "Alles omzetten" laat toe alle 
gebeurtenissoorten te selecteren of 
deselecteren.  U moet op z’n minst één 
gebeurtenissoort selecteren. 

[Zoeken naar]   /   [Uitwissen 
Zoeken] 
- Dit toont of sluit het centrum van het 
scherm dat selecties inhoudt voor 
'fijnregeling’ van het rapport voor een 
specifieke persoon, zone, deur, enz. 
Aangepast gebruikersveld: Dit behoort tot 
(facultatieve) aangepaste gebruikersinformatie 
categorieën die kunnen verschijnen onderaan het 
‘Gebruikers’ scherm.   
Opmerking: Meldingen mogen niet worden gefilterd op 
meerdere regels. Zorg ervoor dat u uw selectie maakt 
met dit in gedachten.  

Weergeven per resolutie: Laat toe  om gebeurtenissen 
op te nemen in de lijst die al dan niet zijn ‘opgelost’ 
(dwz behandeld).  "Alle": dit toont alle gebeurtenissen-
inclusief degene die niet zijn geassocieerd met het 
commentaar/resolutie feature.   
Voor meer informatie over oplossing van 
gebeurtenissen zie "Werken met alarmen 
(Commentaar/Oplossen)" in de sectie over 
bewakingsactiviteit (vorige).   

Weergeven per prioriteit Laat toe  om het venster te 
beperken tot gebeurtenissen van een gewenst 
prioriteitswaarde (of bereik). 

Weergeven per aangepaste filter: Laat toe  om het 
venster te beperken tot  gebeurtenissen van een 
gewenste ‘aangepaste filter’-waarde (of bereik). 

Zie verder ook: Om prioriteiten toe te wijzen, 
‘Aangepaste filter’-waarden zie verder in het 
configuratiehoofdstuk: "Aanpassen van de weergave 
van gebeurtenissen".   

Tip:  Om een individuele selectie uit te wissen, 
selecteer ze en gebruik uw Backspace of Wistoets.  
Om alle selecties te resetten/wissen, klik op de 
[Reset] knop onderaan het formulier (schuif naar 
beneden indien deze knop niet zichtbaar is). 

Vroegere werknemers gewist uit het systeem: U kan 
een naam schrijven, beter dan selecteren. Dit staat 
toe om een rapport actief te maken over personen 
(en/of items) die onlangs werden uitgewist.  

Rapport Bestemming / Uitgang naar 
- Scherm: Dit doet het rapport naar het venster 
met 'Rapportkijker' sturen om gewenste paginas 
te bekijken en/of af te drukken; 

- Printer: Dit laat toe om een printer te selecteren 
en het paginabereik, enz. en het rapport af te 
drukken (zonder het eerst te bekijken); 

- Tekstbestand:  Dit doet het rapport bewaren 
als een tekstbestand ‘tussen kommas’ voor 
manipulatie met een ander programma. Dit laat 
u toe om de locatie en/of bestandsnaam te 
wijzigen indien gewenst. 

- Rapport Emulatie Tekstbestand: Dit bewaart 
het rapport als een geformatteerd tekstbestand 

Rapporten Activiteit 

 

(Multi-Account Systemen:  Account Selectie ‘Boom’) 
- De zone (bij het centrum van het scherm) waar u de account 

selecteert waartoe uw rapport behoort.  Tip: Deze optie verschijnt 
alleen als u vooraf geen account ‘open’ had staan in de boom. 
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om het te bekijken, af te drukken of te bewerken 
met een tekstverwerker of woordprocessor. Laat 
u toe om de locatie en/of bestandsnaam te 
wijzigen indien gewenst. 

- Archief: Dit  bewaart het rapport als  een 
bekijkbaar gearchiveerd rapport om het later te 
bekijken of af te drukken. Laat u toe om de 
locatie en/of bestandsnaam te wijzigen indien 
gewenst. 

(Overige Knoppen) 
Aanpassen van uw scherm;  U kan binnen het formulier 
schuiven en/of het venster nieuwe afmetingen geven 
om bijkomende items te bekijken.  (Klik op Reset op de 
werkbalk om het bureaublad te resetten.) 

- [Bestand...]: Dit laat toe om de locatie en 
bestandsnaam te wijzigen voor een rapport dat 
wordt bewaard om het later te bekijken, af te 
drukken, enz.  Tip:  Gebruik een verschillende 
naam iedere keer om het overschrijven van 
vorige rapporten te voorkomen. 

- [Reset]: Dit voorziet in een snelle manier om de 
criteria “Zoeken naar” en andere selecties op 
het formulier terug te zetten/uit te wissen.   

- [Gearchiveerd rapport laden]: Dit laat toe om 
te browsen naar, en een vroeger bewaard 
rapport/archief te openen (niet voor gebruik  met 
tekstbestanden). Het rapport zal verschijnen in 
het venster met rapportkijker om het te bekijken 
en/of af te drukken.   
Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   

- [Uitvoeren]: Dit voert het rapport uit gebaseerd 
op uw geselecteerde criteria.  Bijkomende 
schermen zullen verschijnen al naargelang uw 
selecties (zoals het formulier printer selectie, 
rapportkijker, enz.) 

Rapporteren van vroegere 
bewakingsrondes 

Bewakingsrondes Rapporten 
Bewakingsrondes rapporten laten toe om 
een lijst met gebeurtenissen die behoren tot 
vroegere bewakingsrondes voor een 

specifieke account te zien of af te drukken.  
Een datum/tijdsbereik kan worden 
gespecificeerd, en het rapport kan ook 
beperkt tot specifieke items zoals de 
alarmen tijdens bewakingsrondes, of de 
bewaker die vroeg of laat toekomt. 
TechTip: Rapporten die behoren tot voorbije 
gebeurtenissen zijn gebaseerd op de huidige 
gebeurtenissenlijst plus alle gearchiveerde data die 
opnieuw zijn geïmporteerd met gebruik van het archief 
feature.  Zie verder:  "Activiteiten- of Controlelogboeken 
exporteren of importeren"  

Actieve Bewakingsronden: Voor meer informatie over 
controle van een bewakingsronde zie 
"Bewakingsronden".   

Rapporten van bewakingsrondes kunnen 
ook onmiddellijk bekeken en/of afgedrukt, 
bewaard voor toekomstige referentie, of 
uitgevoerd voor manipulatie met een ander 
programma. 

Voor een betere uitvoering, behouden activiteits- en 
bewakingsronde rapporten alleen de laatste 5000 
boodschappen in de activiteitenlog.  Voor een nog 
snellere uitvoering is het best om het activiteitslog tot 
een gepaste grootte te behouden via geregeld gebruik 
van de features Archiveren en/of Opschonen.   
Zie verder:  "Activiteiten of Controlelogboeken 
importeren of exporteren", en "Vroegere activiteiten of 
controlelogboeken verwijderen".   

Activeren van bewakingsronde 
rapport 
1) Selecteer Bewakingsronde rapport van 

de Iconenbalk, of klik op [Rapporten] in 
de ‘boom’, en selecteer 
Bewakingsronde.   

2) Multi-Account Systemen:  Selecteer de 
gewenste account bij het centrum van 
het scherm. 
Tip: Deze optie verschijnt alleen als u vooraf geen 
account ‘open’ had staan in de boom. 

3) Kies datum-/tijdsbereik dat moet 
opgenomen in het rapport (onder "Van" 
en "Tot"). 
Tip: Zie verder de item-beschrijvingen voor meer 
informatie. 

4) Selecteer het type gebeurtenissen die 
moeten opgenomen in het rapport (u 
moet op z’n minst er één selecteren). 
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5) Selecteer een rapport 'bestemming' (dwz. 
of het moet bekeken, afgedrukt, of 
bewaard als een bestand).   
Als u “Archief” of een type van "Bestand" 
selecteert, klik op [Bestand...], stel de 
locatie en bestandsnaam in als gewenst, 
en klik op Bewaren. 

6) Klik op [Actief], en beantwoord ieder 
bijkomend scherm(en) dat verschijnt(en) 
(details volgen). 

Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   

Indien een activiteitsrapport wordt 
afgedrukt 
Om een rapport af te drukken zonder het 
eerst te bekijken:  Selecteer het type rapport 
en andere criteria zoals gewoonlijk, en 
selecteer Printer als de bestemming.  
Selecteer daarna Actief, en klik op OK als 
het 'Print' scherm verschijnt.  Tip:  Om een 
andere printer te selecteren klik op Printer, 
en selecteer uit het 'Print Instelling' scherm 
dat verschijnt. 

Om een rapport te bekijken vooraleer het af 
te drukken:  Selecteer het type rapport en 
andere criteria zoals gewoonlijk, en 
selecteer 'Scherm' als de bestemming.  Klik 
daarna op Actief.   

Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   

Indien een activiteitsrapport wordt 
geëxporteerd als een 
Bestand(Archief/Tekstbestand/Rappo
rt Emulatie Bestand) 
Selecteer het type rapport en andere criteria 
als gewoonlijk, en het gewenste 
bestandtype als 'bestemming'.  Klik daarna 
op [Bestand...].  In het volgende scherm, 
stel de locatie en bestandsnaam zoals 
gewenst, en klik op Bewaren wanneer 
beëindigd. 
Klik daarna op Actief. 

Bekijken/Afdrukken van vooraf 
bewaarde activiteitsrapport-archief 
Selecteer Bewakingsronde rapport van de 
Iconenbalk, of klik op [Rapporten] in de 
‘boom’, en selecteer Bewakingsronde.  Klik 
daarna op [Gearchiveerd rapport laden] 
onderaan het formulier (schuif naar beneden 
indien nodig). 
Multi-Account Systemen:  U hoeft geen account te 
selecteren gezien dit werd gedaan toen het rapport 
werd geladen. 

In het volgende scherm, localizeer en 
selecteer het gewenste bewaard rapport 
(.raf), en klik op Open (of dubbelklik gewoon 
op het bestand). 

Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   
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Gebeurtenisperiode 
- Van en Tot (datum en tijd):  De begin- 
en einddatum en de tijd in de 
gebeurtenissenlog die moeten 
gecontroleerd op gebeurtenissen van 
de bewakingsronde. 
Tip: (U kan de waarden handmatig wijzigen 
of klik op de pijl om toegang te krijgen tot 
een pop-up kalender.)  Om de tijden in te 
stellen, klik binnen de ‘uren’ of ‘minuten’ en 
gebruik de pijltoetsen-omhoog/omlaag. 

Gebeurtenistype 
- De verschillende bewakingsronde 
gebeurtenissen die moeten 
opgenomen in het rapport (de bewaker 
die laat toekomt, enz.). Selecteer de 
gebeurtenissen die u wilt opnemen.   
Opmerking:  "Alles omzetten" laat toe alle 
gebeurtenissoorten te selecteren of 
deselecteren.  U moet op z’n minst één 
gebeurtenissoort selecteren. 

Rapport Bestemming / Uitgang 
naar 
- Scherm: Dit doet het rapport naar het 
venster met 'Rapportkijker' sturen om 
gewenste paginas te bekijken en/of af te 
drukken; 

- Printer: Dit laat toe om een printer te selecteren 
en het paginabereik, enz. en het rapport af te 
drukken (zonder het eerst te bekijken); 

- Tekstbestand:  Dit doet het rapport bewaren 
als een tekstbestand ‘tussen kommas’ voor 
manipulatie met een ander programma. Dit laat 
u toe om de locatie en/of bestandsnaam te 
wijzigen indien gewenst. 

- Rapport Emulatie Tekstbestand: Dit bewaart 
het rapport als een geformatteerd tekstbestand 
om het te bekijken, af te drukken of te bewerken 
met een tekstverwerker of woordprocessor. Laat 
u toe om de locatie en/of bestandsnaam te 
wijzigen indien gewenst. 

- Archief: Dit  bewaart het rapport als  een 
bekijkbaar gearchiveerd rapport om het later te 
bekijken of af te drukken. Laat u toe om de 
locatie en/of bestandsnaam te wijzigen indien 
gewenst. 

(Overige Knoppen) 
- [Bestand...]: Dit laat toe om de locatie en 
bestandsnaam te wijzigen voor een rapport dat 
wordt bewaard om het later te bekijken, af te 

drukken, enz.  Tip:  Gebruik een verschillende 
naam iedere keer om het overschrijven van 
vorige rapporten te voorkomen. 

- [Reset]: Dit voorziet in een snelle manier om de 
criteria “Zoeken naar” en andere selecties op 
het formulier terug te zetten/uit te wissen.   

- [Gearchiveerd rapport laden]: Dit laat toe om 
te browsen naar, en een vroeger bewaard 
rapport/archief te openen (niet voor gebruik  met 
tekstbestanden). Het rapport zal verschijnen in 
het venster met rapportkijker om het te bekijken 
en/of af te drukken.   
Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   

- [Uitvoeren]: Dit voert het rapport uit gebaseerd 
op uw geselecteerde criteria.  Bijkomende 
schermen zullen verschijnen al naargelang uw 
selecties (zoals het formulier printer selectie, 
rapportkijker, enz.) 

  

Rapporten Bewakingsronde 

 

(Multi-Account Systemen:  Account Selectie ‘Boom’) 
- De zone (bij het centrum van het scherm) waar u de account 

selecteert waartoe uw rapport behoort.  Tip: Deze optie verschijnt 
alleen als u vooraf geen account ‘open’ had staan in de boom. 
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Rapport over 
gebruikerstoegang 
bevoegdheden (per zone, 
deur of verdieping) 

Gebruikerstoegang rapporten 
Gebruikerstoegang rapporten geven een lijst 
met de personen die bevoegd zijn met 
toegang tot een specifieke zone, deur of 
verdieping op specifieke weekdagen en -
tijden.  U kan ook het volgende 
catalogiseren:   Kaarten die zijn vervallen;  
 Kaarten die in de toekomst zullen 
vervallen (selecteerbare datumbereik);  
 Kaarten die niet meer zijn gebruikt sedert 
een specifieke datum;   Kaarten 
geïdentificeerd als 'Verloren'.   
Verwant:  Gebruikers, Verloren kaarten   Kaarten 
die werden verloren 

Tip:  Dit is een effectief rapport dat meer dan alleen 
maar schema’s en zonetaken controleert.  Het 
controleert ook onderwerpen als "Bijzondere 
bevoegdheid", geprogrogrammeerde deur 
ontgrendelingen, enz. 

Opmerking:  Dit rapport hoort toe aan gebruikers die 
toelating hebben tot toegang gebaseerd op 
systeemconfiguratie.  (Het laat echter niet toe om 
handmatig deuren te openen.) 

Rapporten over gebruikerstoegang kunnen 
onmiddellijk bekeken en/of afgedrukt, 
opgeslagen voor toekomstige referentie, of 
geëxporteerd voor behandeling met een 
ander programma. 

Een rapport over gebruikerstoegang 
uitvoeren 
1) Kies Gebruikerstoegang rapport op de 

Iconenbalk, of klik op [Rapporten] in de 
'boom' en selecteer Gebruikerstoegang.   

2) Multi-Account Systemen:  Selecteer de 
gewenste account bij het centrum van 
het scherm. 
Tip: Deze optie verschijnt alleen als u vooraf geen 
account ‘open’ had staan in de boom. 

3) Zie verder in de keuzebeschrijvingen 

voor dit scherm als u uw rapport instelt 
zoals gewenst. 

4) Klik op [Actief], en beantwoord ieder 
bijkomend scherm(en) dat verschijnt(en) 
(details volgen). 

Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   

Gebruikerstoegang rapport 
afdrukken 
Om een rapport af te drukken zonder het 
eerst te bekijken:  Selecteer het type rapport 
en andere criteria zoals gewoonlijk, en 
selecteer Printer als de bestemming.  
Selecteer daarna Actief, en klik op OK als 
het 'Print' scherm verschijnt.  Tip:  Om een 
andere printer te selecteren klik op Printer, 
en selecteer uit het 'Print Instelling' scherm 
dat verschijnt. 

Om een rapport te bekijken vooraleer het af 
te drukken:  Selecteer het type rapport en 
andere criteria zoals gewoonlijk, en 
selecteer 'Scherm' als de bestemming.  Klik 
daarna op Actief.   

Voor details over het bekijkken en afdrukken 
van getoonde rapporten, verwijs naar 
"Werken met de rapportkijker".   

Exporteren van een rapport als 
bestand (Archief / TekstBestand / 
Rapport Emulatiebestand) 
Selecteer het type rapport en andere criteria 
als gewoonlijk, en het gewenste 
bestandtype als 'bestemming'.  Klik daarna 
op [Bestand...].  In het volgende scherm, 
stel de locatie en bestandsnaam zoals 
gewenst, en klik op Bewaren wanneer 
beëindigd. 
Klik daarna op Actief. 

Bekijken/Afdrukken van vroeger 
opgeslagen rapport-archief 
Kies Gebruikerstoegang rapport van uw 
Iconenbalk, of klik op [Rapporten] in de 
'boom' en selecteer Gebruikerstoegang.  
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Klik daarna op [Gearchiveerd 
rapport laden] onderaan het 
formulier (schuif naar beneden 
indien nodig). 
Multi-Account Systemen:  U hoeft geen 
account te selecteren gezien dit werd 
gedaan toen het rapport werd geladen. 

In het volgende scherm, localizeer 
en selecteer het gewenste bewaard 
rapport (.raf), en klik op Open (of 
dubbelklik gewoon op het bestand). 

Voor details over het bekijkken en afdrukken 
van getoonde rapporten, verwijs naar 
"Werken met de rapportkijker".   
 
 

 Rapport type 
- Selecteer het type informatie dat in uw 
rapport moet ingevoegd worden. 
Gebruikerstoegang tot 
Zone/Deur/Verdieping:  hier worden 
gebruikers / kaarten opgesomd die toegang 
hebben tot een specifieke zone, deur, of 
verdieping op geselecteerde dagen en 
momenten.   

Vervallen kaarten:  hier worden kaarten 
opgesomd die op dit ogenblik vervallen zijn, 
of in de toekomst zullen vervallen (volgens 
uw selecties).  Tip:  U kan de datum 
nummers handmatig wijzigen, of op de 
pijlen klikken om toegang te hebben tot de 
pop-up kalenders.   

Niet actieve kaarten:  hier worden kaarten opgesomd 
die niet meer werden gebruikt sedert een 
geselecteerde datum.  Tip:  U kan de datum nummers 
handmatig wijzigen, of op de pijl klikken om toegang te 
hebben tot de pop-up kalender.   

Verloren kaarten:  hier worden kaarten opgesomd die 
worden geïdentificeerd als 'verloren'.  
Gebruikersnamen en ID's worden bevat in het rapport 
voor kaarten die via het scherm "Gebruikers" als 
'Verloren' worden ingesteld.   
Verwant:  Gebruikers, Verloren kaarten   Kaarten 
die werden verloren 

Tijdsbereik 
- Kies het moment van de dag wanneer toegang 
van kaarthouders moet gecontroleerd worden 
(dwz. begin en einde). 
Tip:  Om de tijden in te stellen klikt u binnen de 'uren' 
of 'minuten', en gebruikt u de pijltoetsen 
omhoog/omlaag.  Opmerking:  Het rapport bevat 

iedereen die toegang kreeg op om het even welk 
moment binnen het door u geselecteerde tijdsbereik. 

Geselecteerde dagen 
- Kies de weekdagen die moeten gecontroleerd 
op toegang van kaarthouders. 
Opmerking:  U moet minstens één weekdag 
selecteren.   
Opmerking:  Het rapport zal iedereen bevatten die 
toegang kreeg tijdens de dagen die u selecteerde. 

- Gebied is niet gepland, voeg gebruikers 
toe met toegang wanneer gebied is 
uitgeschakeld: dit veroorzaakt de melding 
om te negeren als het gebied op dat ogenblik 
actief is.  

- Authority Plus verwerken: deze selecteren 
voor gebruikers die wellicht een tweede recht 
toegewezen hebben gekregen (recht plus).  

- Aangepast gebruikersveld x: dit maakt het 
mogelijk om één of twee aangepaste 

Rapporten Gebruikerstoegang 

 

(Multi-Account Systemen:  Account Selectie ‘Boom’) 
- De zone (bij het centrum van het scherm) waar u de account 

selecteert waartoe uw rapport behoort.  Tip: Deze optie verschijnt 
alleen als u vooraf geen account ‘open’ had staan in de boom. 
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gebruikersvelden te selecteren die in de 
melding worden opgenomen.  
Opmerking: Dit mogen geen velden zijn met 
meerdere regels.  

Rapport Bestemming / Uitgang naar 
- Scherm: Dit doet het rapport naar het venster 
met 'Rapportkijker' sturen om gewenste paginas 
te bekijken en/of af te drukken; 

- Printer: Dit laat toe om een printer te selecteren 
en het paginabereik, enz. en het rapport af te 
drukken (zonder het eerst te bekijken); 

- Tekstbestand:  Dit doet het rapport bewaren 
als een tekstbestand ‘tussen kommas’ voor 
manipulatie met een ander programma. Dit laat 
u toe om de locatie en/of bestandsnaam te 
wijzigen indien gewenst. 

- Rapport Emulatie Tekstbestand: Dit bewaart 
het rapport als een geformatteerd tekstbestand 
om het te bekijken, af te drukken of te bewerken 
met een tekstverwerker of woordprocessor. Laat 
u toe om de locatie en/of bestandsnaam te 
wijzigen indien gewenst. 

- Archief: Dit  bewaart het rapport als  een 
bekijkbaar gearchiveerd rapport om het later te 
bekijken of af te drukken. Laat u toe om de 
locatie en/of bestandsnaam te wijzigen indien 
gewenst. 

(Overige Knoppen) 
- [Bestand...]: Dit laat toe om de locatie en 
bestandsnaam te wijzigen voor een rapport dat 
wordt bewaard om het later te bekijken, af te 
drukken, enz.  Tip:  Gebruik een verschillende 
naam iedere keer om het overschrijven van 
vorige rapporten te voorkomen. 

- [Reset]: Dit voorziet in een snelle manier om de 
criteria “Zoeken naar” en andere selecties op 
het formulier terug te zetten/uit te wissen.   

- [Gearchiveerd rapport laden]: Dit laat toe om 
te browsen naar, en een vroeger bewaard 
rapport/archief te openen (niet voor gebruik  met 
tekstbestanden). Het rapport zal verschijnen in 
het venster met rapportkijker om het te bekijken 
en/of af te drukken.   
Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   

- [Uitvoeren]: Dit voert het rapport uit 
gebaseerd op uw geselecteerde criteria.  Bijkomende 
schermen zullen verschijnen al naargelang uw selecties 
(zoals het formulier printer selectie, rapportkijker, enz.) 

Rapporten over Gebruikers, 
Systeem/Apparaat 
instellingen, etc. 

Aanpasbare Rapporten 
De Guardall Director software laat toe om 
een lijst met geprogrammeerde informatie in 
het systeem te zien of af te drukken.  Dit 
houdt instellingen in voor het systeem, 
zones, apparaten, paneelgebruikers, enz.   

Verwant onderwerp:  u kunt zich ook met de database 
verbinden en aangepaste query’s met nagenoeg ieder 
bereik en om het even welke inhoud.  Details: 
Geavanceerde database functies   

Deze rapporten tonen een lijst van uw 
geselecteerde items in een aanpasbaar 
formaat: 
 Instellen van velden/instellingen die 

moeten getoond in het rapport en de 
volgorde van deze ‘kolommen’; 

 Alleen de gebruikers/items die 
overeenkomen met specifieke criteria 
maken hiervan deel uit; 

 Instellen van volgorde voor de lijst van 
gebruikers/items. 

Tip: Deze rapporten kunnen ook opgeslagen als een 
tekstbestand met ‘CSV-formaat’ voor manipulatie met 
een ander programma. 

Gebruikersrapporten (op maat) 
Een rapport 'op maat' is beschikbaar waarbij 
het mogelijk is de lijst van Gebruikers op de 
door u gewenste sorteervolgorde te 
produceren. 
Tip:  Gebruikersrapporten kunnen bewaard als een 
‘door komma’s-beperkt’ tekstbestand voor manipulatie 
met een ander programma. 

Dit soort rapport produceren 
1a) Kies Gebruikersrapport van de 

Iconenbalk, of klik op [Rapporten] in de 
'boom', en kies Gebruikers.   

1b) Om een aanpasbare lijst met andere 
geprogrammeerde items te bekomen, 
kies Paneelconfiguratie Rapport van 
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de Iconenbalk, of klik [Rapporten] in de 
'boom', en kies Paneelconfiguratie.   

2) Multi-Account Systemen:  Selecteer de 
gewenste account bij het centrum van 
het scherm. 
Tip:  Deze optie verschijnt alleen als u vooraf 
geen account ‘open’ had staan in de boom. 

3) Rapport Paneelconfiguratie  Kies het 
"Type" rapport (bijv. Lijstinstellingen 
voor zones, deuren, schema’s, enz.). 

4) Kies de data dat in het Rapport moet 
verschijnen. 
Tip:  Voor meer informatie zie verder "Kolommen" 
in de selectie-beschrijvingen. 

5) Selecteer een rapport 'bestemming' 
(dwz. of het rapport moet bekeken, of 
afgedrukt zonder het eerst te bekijken). 
Tip: Bij het opslaan van een rapport als 
tekstbestand, klik op [Bestand...], kies de locatie 
en bestandsnaam zoals gewenst en klik op 
Opslaan. 

6) Klik op [Actief], en beantwoord ieder 
bijkomend scherm(en) dat verschijnt(en) 
(details volgen). 

Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   

Indien een van deze rapporten wordt 
afgedrukt 
Om een rapport af te drukken zonder het 
eerst te bekijken:  Selecteer het type rapport 
en andere criteria zoals gewoonlijk, en 
selecteer Printer als de bestemming.  
Selecteer daarna Actief, en klik op OK als 
het 'Print' scherm verschijnt.  Tip:  Om een 
andere printer te selecteren klik op Printer, 
en selecteer uit het 'Print Instelling' scherm 
dat verschijnt. 

Om een rapport te bekijken vooraleer het af 
te drukken:  Selecteer het type rapport en 
andere criteria zoals gewoonlijk, en 
selecteer 'Scherm' als de bestemming.  Klik 
daarna op Actief.   

Voor details over het bekijkken en afdrukken 
van getoonde rapporten, verwijs naar 
"Werken met de rapportkijker".   

Exporteren van een van deze 
rapporten als een tekstbestand 
Stel de bestemming in als "Tekstbestand".  
Klik daarna op [Bestand...].  In het volgende 
scherm, stel de locatie en bestandsnaam in 
zoals gewenst, en klik op Bewaren als u 
geëindigd is.  Klik daarna op Actief. 

Tip:  Het rapport zal bewaard worden als een 'door 
kommas-beperkt' tekstbestand dat kan gemanipuleerd 
met een ander programma als gewenst. 

Bekijken/afdrukken van vroeger 
opgeslagen rapport-archief 
Kies het gewenste type rapport zoals vooraf 
beschreven ("Gebruikers" of 
"Paneelconfiguratie").  Klik daarna op 
[Gearchiveerd rapport laden] onderaan 
het formulier. 
Multi-Account Systemen:  U hoeft geen account te 
selecteren gezien dit werd gedaan toen het rapport 
werd geladen. 

In het volgende scherm, localizeer en 
selecteer het gewenste bewaard rapport 
(.raf), en klik op Open (of dubbelklik gewoon 
op het bestand). 

Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   
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- Type (alleen paneelconfig. rapporten): 
Het gewenste onderwerp voor het 
rapport (zones, deuren, enz.). 
Opmerking: Rapporten die behoren tot 
"Zones" en fysieke apparaten (modules, 
deuren, enz.) zijn alleen beschikbaar voor 
operators met de toepasbare  'Configuratie'-
toestemmingen. 

- (Kolommen): Datavelden/-instellingen 
die in het rapport moeten vermeld.   
Tip: De kolom "Groep" in paneelconfiguratie 
rapporten behoren tot de "Paneelgroep" 
(bijv, locatie) voor het specifieke paneel. 

Stel de kolomvolgorde in:  Om de plaats 
van een kolom te wijzigen, klik eenmaal op 
de kolom om het aan te kiezen, daarna klik-
en-sleep de kolom naar een nieuwe locatie. 
Tip:  De horizontale schuifbalk kan gebruikt 
om bijkomende kolommen te bekijken. 

Kies de gewenste kolommen:  Vink de 
vakjes aan voor iedere kolom die  in het 
rapport moet verschijnen (  ).  Tip:  U krijgt een 
melding wanneer meer kolommen zijn geselecteerd 
dan in de beschikbare ruimte zullen passen. 

De sorteervolgorde instellen:  Om het rapport op basis 
van één waarde te sorteren (bijv. achternaam), open 
het 'sorteer'-vakje van de gewenste kolom (klik op de 
pijl), en kies de gewenste sorteervolgorde (oplopend 
of aflopend).   

Beperkt tot personen/Items die voldoen aan 
sommige criteria: Open het 'filter' vakje voor de 
gewenste kolom (klik op de pijl-omlaag) en kies een 
item uit de lijst om het rapport te beperken tot 
personen/items die voldoen aan een specifieke 
waarde (bevoegdheid, gebruikerscategorie, enz.).  
Tip:  Het is ook mogelijk om een filter toe te passen 
op meerdere kolommen, indien gewenst.  
Opmerking: Meldingen mogen niet worden gefilterd 
op meerdere regels. Zorg ervoor dat u uw selectie 
maakt met dit in gedachten.  

Rapporten "Ingangspunt" paneelconfiguratie:  Om 
rapportage van ingangspunten voor een specifiek 
paneel toe te laten, moet eerst filtering zijn 
geselecteerd voor die bepaalde paneelgroep.  Dit 
schakelt het selectievakje voor filtering in van een 
"Paneel" zodat een bepaald paneel kan worden 
geselecteerd.   

- [Alle data selecteren]  en [Alle data wissen]: 
Deze knoppen laten toe om alle 
velden/kolommen voor het rapport te kiezen of 
uit te schakelen.  

Rapport Bestemming / Uitgang naar 
- Scherm: Dit doet het rapport naar het venster 
met 'Rapportkijker' sturen om gewenste paginas 
te bekijken en/of af te drukken; 

- Printer: Dit laat toe om een printer te selecteren 
en het paginabereik, enz. en het rapport af te 
drukken (zonder het eerst te bekijken); 

- Tekstbestand (voor gebruikersrapporten): Dit 
maakt dat het rapport wordt bewaard als een 
door 'kommas-begrensd' tekstbestand voor 
manipulatie met een ander programma.  Dit laat 
toe om de  locatie en/of bestandsnaam te 
wijzigen indien gewenst. 
Opmerking:  Iedere klantencategorie (afdeling, positie, 
enz.) ingesteld als "Memo" data type (multi-line edit) 
zal worden geschrapt. 

(Overige Knoppen) 
- [Bestand...]: Dit laat toe om de locatie en 
bestandsnaam te wijzigen voor een rapport dat 
wordt bewaard om het later te bekijken, af te 
drukken, enz.  Tip:  Gebruik een verschillende 
naam iedere keer om het overschrijven van 
vorige rapporten te voorkomen. 

- [Reset]: Dit voorziet in een snelle manier om de 
criteria “Zoeken naar” en andere selecties op 
het formulier terug te zetten/uit te wissen.   

- [Gearchiveerd rapport laden]: Dit laat toe om 
te browsen naar, en een vroeger bewaard 
rapport/archief te openen (niet voor gebruik  met 
tekstbestanden). Het rapport zal verschijnen in 

Rapporten Gebruikers;     
Rapporten Paneelconfiguratie 

 

(Multi-Account Systemen:  Account Selectie ‘Boom’) 
- De zone (bij het centrum van het scherm) waar u de account 

selecteert waartoe uw rapport behoort.  Tip: Deze optie verschijnt 
alleen als u vooraf geen account ‘open’ had staan in de boom. 
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het venster met rapportkijker om het te bekijken 
en/of af te drukken.   
Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   

- [Uitvoeren]: Dit voert het rapport uit gebaseerd 
op uw geselecteerde criteria.  Bijkomende 
schermen zullen verschijnen al naargelang uw 
selecties (zoals het formulier printer selectie, 
rapportkijker, enz.) 

Rapportage van operator 
gebruikersactiviteiten of 
paneelcommunicatie 
logbestanden 

Controle Rapporten 
Gebruikersactiviteit rapportage laat toe om 
een lijst met wijzigingen door operators, of 
records met paneelcommunicatiesessies te 
bekijken of af te drukken   Een datum-
/tijdsbereik kan gespecificeerd en het 
rapport kan ook beperkt tot gewenste 
criteria. 

TechTip: Rapporten die behoren tot voorbije 
gebeurtenissen zijn gebaseerd op de huidige 
gebeurtenissenlijst plus alle gearchiveerde data die 
opnieuw zijn geïmporteerd met gebruik van het archief 
feature.  Zie verder:  "Activiteiten- of Controlelogboeken 
exporteren of importeren"  

Deze rapporten kunnen ook onmiddellijk 
bekeken en/of afgedrukt, opgeslagen voor 
toekomstige referentie of geëxporteerd voor 
manipulatie met een ander programma. 

Voor een betere uitvoering, verzeker u ervan de 
kleinste datummarge te selecteren die aan uw 
voorwaarden voldoet.  U kunt ook het activiteitslog 
en/of het gebruikerslog tot een gepaste grootte 
behouden via geregeld gebruik van de features 
Archiveren en/of Opschonen.  Zie verder: "Exporteren 
of importeren van activiteiten- of controlelogs", en 
"Verwijderen van oude activiteiten- of controlelogs".   

Uitvoeren van Gebruikersactiviteit 
rapport 
1) Kies Gebruikersactiviteit rapport op de 

Iconenbalk, of klik op [Rapporten] in de 
'boom' en kies Gebruikersactiviteit 
rapport.   

2) Kies het datum-/tijdsbereik dat het 
rapport moet omvatten (onder "Van" en 
"tot"). 
Tip: Zie verder in de onderwerp-beschrijvingen 
indien hulp nodig is. 

3) Kies de gewenste criteria voor het 
rapport.  (Zie verder in de details onder 
"Zoekcriteria".) 

4) Kies een rapport ‘bestemming’ (d.w.z. of 
het rapport moet bekeken, afgedrukt of 
opgeslagen als een bestand).   
Als u "Archief" of een type "Bestand" kiest, klik dan 
op [Bestand...], stel de locatie en bestandsnaam in 
als gewenst en klik daarna op Opslaan. 

5) Klik op [Uitvoeren] en geef antwoord op 
alle bijkomende scherm(en) die 
verschijnen (details volgen verder). 

Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   

Adrukken van gebruikersactiviteit 
rapport 
Afdrukken van een rapport zonder het eerst 
te bekijken  Kies het type rapport en andere 
criteria zoals gewoonlijk, en kies Printer als 
bestemming.  Kies daarna Uitvoeren en klik 
op OK als het scherm 'Afdrukken' verschijnt.  
Tip: Om een verschillende printer te 
selecteren, klik op Printer en kies uw 
selectie in het scherm 'Set-up afdrukken' dat 
verschijnt. 

Om een rapport te bekijken vooraleer het af 
te drukken: Kies het type rapport en andere 
criteria zoals gewoonlijk, en kies 'Scherm' 
als bestemming.  Klik daarna op Uitvoeren.   

Voor details over het bekijkken en afdrukken 
van getoonde rapporten, verwijs naar 
"Werken met de rapportkijker".   
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Exporteren van een 
gebruikersactiviteit rapport 
als een Bestand (Archief / 
Tekstbestand / 
Rapportemulatie bestand) 
Kies het type rapport en andere 
criteria zoals gewoonlijk, en kies het 
gewenste bestandstype als 
bestemming.  Klik daarna op 
[Bestand...].  Stel de locatie en 
bestandsnaam in als gewenst  in 
het volgende scherm en klik op 
Opslaan bij beëindiging.   
Klik daarna op Uitvoeren. 

Bekijken / Afdrukken van een 
vroeger opgeslagen 
Gebruikersactiviteit rapport-
Archief 
Kies Gebruikersactiviteit rapport 
op de Iconenbalk, of klik op 
[Rapporten] in de 'boom' en kies 
Gebruikersactiviteit rapport.  Klik 
vervolgens op [Gearchiveerd 
rapport laden] onderin het 
formulier. 
Lokaliseer en kies het gewenste 
gearchiveerde rapport (.raf) in het volgende 
scherm en klik op Openen (of dubbelklik op 
het bestand). 

Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   

 
 

Rapportage periode 
- Van en tot (datum en tijd): De aanvangs- en 
einddatum van het controlelogboek kunnen 
gescand worden voor het rapport.   
Tip: U kan de datums handmatig wijzigen of klikken 
op de pijl om toegang te krijgen tot een pop-up 
kalender.   Klik op de 'uren' of 'minuten' om tijden in te 
stellen, en gebruik de pijlen-omhoog of –omlaag. 

Klant/server systemen: Tijden worden opgeslagen als 
GMT in de database en aangepast voor een correcte 
weergave in de tijdzone voor ieder specifiek 
workstation. 

Zoekcriteria 
- Type log  Kies "Operator" voor 
configuratiewijzigingen vanwege de operator (s) 
of "Communicatie" voor paneelactualiseringen. 

- Account: Kies een specifiek account of "Alle" 
accounts. 

- Actie: Dit verandert al naargelang het type van 
rapport: 
Voor een operator gebruikersactiviteit rapport: Het 
actietype dat werd uitgevoerd (toevoegen, wissen, 
enz.).  "Alle" is hier aan te raden, tenzij u naar iets 
meer specifieks zoekt. 

Voor een communicatie lograpport: Het type 
communicatiesessie (normaal/synchronisatie, vanuit 
paneel of verzenden naar paneel).  

- Operator (operator gebruikersactiviteit rapport 
alleen): Kies een gewenste operator of "Alle" 
voor controles door om het even welke operator. 

- Onderwerp (operator gebruikersactiviteit rapport 
alleen): Dit is het type informatie dat werd 
gewijzigd.  Kies "Alle" voor wijzigingen aan om 
het even welk onderwerp. 

Rapporten Gebruikersactiviteit rapport 

 

(Multi-Account Systemen: Account selectie 'Boom') 
- De zone (dichtbij het midden van het scherm) waar u het account 

selecteert waartoe uw rapport behoort.  Tip: Deze optie verschijnt 
alleen als u vooraf al niet een account 'open' had staan in de boom. 
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Rapportage-opties 
- Transactiedatum/-tijd Weergeven (voor 
communicatielogboeken):  de datum en de tijd 
voor iedere communicatiegebeurtenis wordt 
alleen weergegeven als dit geselecteerd is 
().   

- Transactiedetails weergeven (voor 
operatorlogboeken):  bij selectie () worden 
details voor gebruiker- en operatorcontroles 
opgenomen in het rapport.   
Opmerking:  deze gegevens zijn alleen beschikbaar 
voor rapportage als deze functie is ingeschakeld 
onder “[Beheer], Rapportage”.    

Details:  Gedetailleerd operator en gebruiker 
controlespoor (V4.6) 

Director-Server taal:  bepaalde gedetailleerde 
controletekst komt via de Director-server.  Om 
tijdelijk op een specifieke taal in te stellen, klikt u 
met de rechtermuisknop op het Director-Server 
toetsenbord/mappictogram aan het rechter uiteinde 
van de Windows taakbalk, en selecteert u onder 
“Taal”.)   

Rapport / Bestemming  
- Scherm: dit zendt het rapport naar het scherm 
'Rapport Viewer' om de gewenste pagina’s te 
bekijken en/of af te drukken;  

- Printer: laat toe om een printer en paginabereik 
te selecteren, enz., en het rapport af te drukken 
(zonder het eerst te bekijken); 

- Tekstbestand: slaat het rapport op als een 
‘CSV’-tekstbestand voor manipulatie met een 
ander programma.  Laat toe om de locatie en/of 
bestandsnaam te wijzigen indien gewenst. 

- Tekstbestand rapportemulatie: slaat het 
rapport op als een geformatteerd tekstbestand 
om het te bekijken, af te drukken of te bewerken 
met een tekstprogramma of tekstverwerker.  
Laat toe om de locatie en/of bestandsnaam te 
wijzigen indien gewenst. 

- Archiveren: slaat het rapport op als een 
bekijkbaar gearchiveerd rapport om het later te 
bekijken of af te drukken.  Laat toe om de locatie 
en/of bestandsnaam te wijzigen indien gewenst. 

(Overige knoppen) 
- [Bestand...]: Laat toe om de locatie en 
bestandsnaam te wijzigen voor een rapport dat 
wordt opgeslagen om het later te bekijken, af te 
drukken, enz.  Tip: Gebruik een verschillende 
naam iedere keer om te voorkomen dat vorige 
rapporten worden overschreven. 

- [Reset]: Voorziet in een snelle manier om de 
zoekcriteria te resetten (naar "Operator" 
gebruikersactiviteit rapport en vindt "Alle" 
gebruikersactiviteiten).   

- [Gearchiveerd rapport laden]: Laat toe naar 
een vorig opgeslagen rapport-archief te 
bladeren en het te openen (niet voor gebruik 
met tekstbestanden).  Het rapport verschijnt in 
het venster rapport viewer om het te bekijken 
en/of af te drukken.   
Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   

- [Uitvoeren]: Voert het rapport uit gebaseerd op 
de door u geselecteerde criteria.  Extra 
schermen zullen verschijnen afhankelijk van uw 
selecties (zoals het printer selectieformulier, 
rapport viewer, enz.). 

Rapportage over paneel 
diagnose (V4.4) 

Paneel diagnoserapporten 
Dit type rapport laat toe om 
diagnoselogboeken te bekijken en af te 
drukken, die werden gegenereerd door de 
functie 'Diagnose op afstand' onder Controle 
& status.   

Verwant:  Controle & Status, Paneel controle & 
Status, Systeem, [Systeem status verkrijgen]  
 Systeem status controleren (Diagnose op afstand) 

Paneel diagnoserapporten kunnen ook 
onmiddellijk bekeken en/of afgedrukt 
worden, opgeslagen voor toekomstige 
referentie, of geëxporteerd voor manipulatie 
met een ander programma.  

Paneel diagnoserapport uitvoeren 
1) Selecteer Paneel diagnoserapport op 

de Iconenbalk, of klik op [Rapporten] in 
de 'boom', en selecteer Paneel 
diagnose.   

2) Multi-account systemen:  selecteer het 
gewenste account in het centrum van het 
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scherm. 
Tip:  deze optie verschijnt alleen als u tevoren geen 
account 'open' heeft in de boom. 

3) Selecteer het gewenste rapport uit de lijst 
in het midden van het scherm. 
Tip:  zie verder de onderwerpbeschrijvingen als u 
hulp nodig heeft. 

4) Selecteer een rapport 'bestemming' 
(d.w.z., of het moet bekeken, afgedrukt of 
als een bestand opgeslagen worden).    
Als u "Archief" of een type "Bestand..." 
selecteert, klik dan op [Bestand...], 
configureer de locatie en de 
bestandsnaam naargelang gewenst, en 
klik op Opslaan. 

5) Klik op [Uitvoeren], en beantwoord ieder 
extra scherm(en) dat verschijnt (details 
volgen verder). 

Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   

Bij afdrukken van een 
activiteitenrapport 
Een rapport afdrukken zonder het eerst te 
bekijken:  selecteer het type rapport en 
andere criteria zoals gewoonlijk, en daarna 
Printer als bestemming.  Selecteer daarna 
Uitvoeren, klik op OK als het scherm 
'Afdrukken' verschijnt.   Tip:  om een andere 
printer te selecteren, klik op Printer, en 
selecteer in het scherm 'Instellingen 
afdrukken'. 

Een rapport bekijken voor het afdrukken:  
selecteer het type rapport en andere criteria 
zoals gewoonlijk, en daarna 'Scherm' als 
bestemming.  Klik daarna op Uitvoeren.   

Voor details over het bekijkken en afdrukken 
van getoonde rapporten, verwijs naar 
"Werken met de rapportkijker".   

Een activiteitenrapport als bestand 
exporteren 
(Archief/Tekstbestand/Rapport 
emulatiebestand) 
Selecteer het type rapport en andere criteria 
zoals gewoonlijk, en daarna het gewenste 
bestandstype als 'bestemming'.  Klik daarna 
op [Bestand...].  In het volgende scherm, de 
locatie en de gewenste bestandsnaam 
instellen en opnieuw klikken op Opslaan.   
Klik daarna op Uitvoeren. 

Een vorig opgeslagen 
activiteitenrapport-archief bekijken/ 
afdrukken 
Selecteer Activiteitenrapport op de 
Iconenbalk, of klik op [Rapporten] in de 
'boom', en selecteer Activiteit.  Klik daarna 
op [Gearchiveerd rapport laden] onderin 
het formulier (blader naar beneden indien 
nodig). 
Multi-account systemen:  u hoeft geen account te 
selecteren omdat dit gebeurde toen het rapport werd 
gearchiveerd. 

In het volgende scherm, lokaliseer en 
selecteer het gewenste gearchiveerde 
rapport (.raf), en klik op Openen (of gewoon 
dubbelklikken op het bestand). 

Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   
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(Kop van het formulier) 
- Paneel:  selecteer het paneel waar u 
hier in bent geïnteresseerd. 

- Diagnoserapporten:  het midden van 
het scherm toont een lijst met 
diagnose logboeken/rapporten waaruit 
u kunt selecteren. 
Tip:  Deze logboeken worden gegenereerd 
door de functie 'Diagnose op afstand' onder 
Controle & status.   

Verwant:  Controle & Status, Paneel 
controle & Status, Systeem, [Systeem 
status verkrijgen]  
 Systeem status controleren (Diagnose 
op afstand) 

Opmerking:  de Director software bewaart 
de diagnosesessies gedurende 24 
maanden, of de laatste 100—of wat het 
grootst is.   

Rapport bestemming / Uitgang 
naar 
- Scherm: het rapport verzonden naar 
het venster 'Rapport viewer' om 
gewenste pagina’s te bekijken en/of af 
te drukken; 

- Printer: laat toe om een printer en 
paginabereik, enz. te selecteren, en 
het rapport af te drukken (zonder het 
eerst te bekijken); 

- Tekstbestand: heeft het rapport 
opgeslagen als een 
'kommagescheiden' tekstbestand voor 
manipulatie met een ander programma.  laat u 
toe om de locatie en/of bestandsnaam te 
wijzigen indien gewenst. 

- Rapportemulatie tekstbestand: heeft het 
rapport opgeslagen als een geformatteerd 
tekstbestand om te bekijken, af te drukken of te 
bewerken met een teksteditor of tekstverwerker.  
laat u toe om de locatie en/of bestandsnaam te 
wijzigen indien gewenst. 

- Archief: heeft het rapport opgeslagen als een 
gearchiveerd rapport dat later kan bekeken 
worden of afgedrukt.  laat u toe om de locatie 
en/of bestandsnaam te wijzigen indien gewenst. 

(Resterende knoppen) 
- [Bestand...]: dit laat toe om de locatie en 
bestandsnaam voor een rapport op te slaan om 
in de toekomst te bekijken, af te drukken, enz.  
Tip:  gebruik iedere keer een andere naam om 

te vermijden dat vorige rapporten worden 
overschreven. 

- [Herstellen]: levert een snelle manier om 
selecties te herstellen/wissen in het formulier.   

- [Gearchiveerd rapport laden]:  laat toe om te 
bladeren voor, en het openen van een vroeger 
opgeslagen rapport-archief (niet voor gebruik 
met tekstbestanden).  Het rapport zal 
verschijnen in de Rapport viewer om te bekijken 
en/of af te drukken.   
Voor details over het bekijkken en afdrukken van 
getoonde rapporten, verwijs naar "Werken met de 
rapportkijker".   

- [Uitvoeren]: dit voert het rapport uit gebaseerd 
op uw geselecteerde criteria.  Bijkomende 
schermen zullen verschijnen naargelang uw 
selecties (zoals het printer selectie formulier, 
rapport viewer, enz.). 

Rapporten Paneel diagnose 

 

Multi-account systemen:  account selectie 'Boom') 
- het veld (in het centrum van het scherm) is waar u het account 

selecteert waartoe uw rapport behoort.  Tip:  deze optie verschijnt 
alleen als u tevoren geen account 'open' heeft in de boom. 
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Werken met de 
rapportkijker 

De Rapportkijker 
Als een rapport is ingesteld om bekeken 
te worden, verschijnt het met een toolbalk 
die toelaat om: 
 Verschillende paginas te zien van het 

rapport; 
 Het deel van iedere pagina in te stellen 

dat zal zichtbaar zijn op een gegeven 
moment (in- of uitzoomen); 

 Een printer, en/of de instelling van de 
paginas die moeten gedrukt te 
selecteren; 

 Het rapport af te drukken. 

Instellen van afmeting / zichtbare 
deel van een rapport 
Om de afmeting/het zichtbare deel van een 
rapport te zien: 

 Selecteer een van de vooringestelde 
vergrotingsniveaus (pagina symbolen), of; 

 Voer een gewenste vergroting in, in het 
"%" vak, en druk op Enter. 

Bekijken van verschillende paginas 
Om een verschillende pagina te bekijken: 

 Gebruik de 'browse' knoppen om een 
pagina te vinden (gewoon), of; 

 Voer een gewenst paginanummer in, in 
het ‘huidige pagina’ vak. 

Afdrukken van rapport 
Om het rapport dat op het huidig scherm is, 
klik op de print knop (printer symbool). Als 
het volgende scherm verschijnt, selecteer 
het gewenst paginabereik, enz. en klik op 
OK.  Tip:  Om een andere printer te 
selecteren, klik op Printer, en maak de 
selectie in het 'Print Instelling' scherm dat 
verschijnt. 

Opmerking:  Guardall Director stelt automatisch de 
gewenste pagina oriëntatie voor ieder rapport (portret of 
landschap).  Deze instelling moet blijven zoals ze is. 

Sluiten van getoond rapport en terug 
naar het hoofdscherm 
Om het venster met rapportkijker te sluiten 
en terug te keren naar het hoofdbureaublad, 
klik op [Sluiten] op de rapport-kijker 
werkbalk, of klik op de 'X' in de rechter 
bovenhoek van het  venster met 
rapportkijker. 
 
 
(Werkbalk van rapportkijker) 
- Print (printer symbool): Dit laat toe om een 
printer te selecteren en/of in te stellen, en ofwel 
het hele raport af te drukken of een specifiek 
bereik van paginas. 

- Vooringestelde vergrotingen (pagina 
symbolen): Deze selecties laten toe om een 
hele pagina tegelijk te bekijken, of de 
paginawijdte, of de werkelijke afmeting van 
iedere pagina (100% vergroting); 

- Zoom (xx%): Deze zone toont het huidig 
vergrotingsniveau voor het getoonde rapport en 
laat toe om een verschillende waarde in te 
voeren. 

- |<   <   >   >|  (browse knoppen): Deze knoppen 
laten toe om zich te verplaatsen naar de eerste, 
vorige, volgende, of laatste pagina, 
respectievelijk. 

Bekijken van een rapport 
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- Huidige pagina (xx): Deze zone toont het 
paginanummer dat op het huidig ogenblik wordt 
vertoond, en laat toe om te verspringen naar 
een andere pagineen deur het paginanummer 
direct in te voeren. 

- [Sluiten]: Dit sluit de rapportkijker, wat u 
terugbrengt naar het Guardall Director 
bureaublad.  (Hetzelfde gebeurt door te klikken 
op de X in de rechter bovenhoek van het 
scherm.) 

Bewakingssysteem activiteit 

Alarm- en activiteitsbewaking 

Alarm en activiteitsbewaking met het 
Guardall Director systeem 
Als het Guardall Director systeem is 
verbonden met specifieke paneel(en), 
worden alle gebeurtenissen en alarmen 
uitgezonden in het bewakingsvenster, wat 
toelaat om bewakingsrondes te volgen, en 
om verschillende types van rapportgeneratie 
toe te laten. 
Inbelpanelen met toegepaste externe modems (een 
paneel per modem) kunnen ingesteld worden om 
automatisch in bellen in het Guardall Director systeem 
om alarmen of blokken van activiteitsboodschappen uit 
te zenden.  In andere configuraties, worden de alarmen 
en gebeurtenissen uitgezonden als een verbinding 
wordt gemaakt met de specifieke paneel(en)—
handmatig of op geplande tijden.   

Directe bewaking (onmiddellijke rapportage) door 
Guardall Director vereist dat de software  verbonden 
verblijft met de specifieke paneel(en).   

Multi-Account Systemen:  Het bewakingsvenster wordt 
geactiveerd voor een specifieke account wanneer u  
dubbelklikt op de account (onder [Accountmappen] in 
de boom).   

Voor meer details over het activeren van een paneel- 
aansluiting en de "Continu verbonden " instelling, kijk 
naar "Paneel communicatie en Actualiseringen".   

Om een inbelpaneel in testellen voor het automatisch 
overzenden van alarms of blokken activiteit informatie, 
kijk naar "Hostverbinding Instellingen".   

Locaties bewaakt door een centraal 
bewakingsstation 
Locaties kunnen bovendien bewaakt worden 
door een specifieke centrale 
bewakingsinstallatie. In dit geval kan u de 
instelling zo afstellen dat alleen de alarmen 
of alle activiteiten worden uitgezonden op 
een zone-per-zone basis.  Ook individuele 
sensoren (ingangspunten) als bewaakte 
paneelcondities (apparaat/pseudo-punten) 
kunnen zodanig ingesteld voor de zone dat 
statussen worden scherpgesteld voor de 
condities die zullen worden gerapporteerd 
aan het centrale station (Aan, Deelstand, 
en/of Uit). 

Meldkamer aansluiting:  Doormeldingen naar een 
meldkamer wordt ondersteund door: 
 De in het paneel ingebouwde kiezer ('Bell 103' 300 

baud modem), en/of; 

 Een "IP" verbinding (LAN/WAN--mits  v3.3 paneel & 
software) 

Het systeem bewakingsvenster 
Het bewakingsvenster toont de alarmen en 
activiteitsboodschappen voor de account 
geselecteerd in de boom (dubbelklikken op 
een account om te selecteren).   
Tip:  Alarmen verschijnen gewoonlijk met een rood 
vakje ernaast (klik op het rood vakje om een venster 
met "Opmerkingen" te openen).  Gebeurtenissen met 
een camerasymbool aan de linkerkant zijn 
"Videogebeurtenissen".  (Details volgen /hieronder.) 

Tijdsformaat:  vanaf Director v4.5 wordt de tijd 
aangegeven in 12-uren of 24-uren formaat 
naargelang het tijdsformaat voor iedere specifieke 
PC.  Dit kan ingesteld worden via het Windows 
Configuratiescherm onder: 
Regionale en taalopties(Regionale opties), 
[Aanpassen], Tijd. 

Bovenaan het bewakingsscherm verschijnen 
eerst de nieuwste berichten of alle ‘niet 
opgeloste’ gebeurtenissen (en met hogere 
prioriteit).  Het venster kan ook ingesteld om 
alle activiteiten of alleen een specifiek type 
gebeurtenissen (opgeslagen per operator) te 
tonen.  
Zie verder voor meer informatie in "Beperken van het 
venster om alleen specifieke berichten te tonen".   
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Tip: u kan het beeld van alarmen en  gebeurtenissen 
aanpassen, en indien gewenst een geluid aan 
specifieke gebeurtenissen toewijzen.  Voor meer 
details, zie verder in het configuratie onderwerp: 
"Aanpassing hoe gebeurtenissen te vertonen".   

De schuifbalk op de rechterkant laat toe om 
gebeurtenissen te zien die onderaan van het 
scherm werden afgeduwd. 
Opmerking: De 'hartslag' icoon in de rechteronder 
hoek van het scherm zal veranderen in een rood  tot 
[Terugkeren naar Real-Time Modus] wordt 
geselecteerd.  (Bij het schuiven zullen nieuwe berichten 
verschijnen in het venster.) 

Boodschappen worden uitgezonden door de 
Guardall Director software: 
 Als u verbindt met een geassocieerd 

paneel (zoals wanneer een paneel met 
wijzigingen wordt geactualiseerd, of om de 
status van een apparaat te controleren); 

 Als een (inbel) paneel belt om 
boodschappen te verzenden. 

De features Archief en Opschonen  laten toe om het 
logbestand van gebeurtenissen te beperken tot een 
beheersbare grootte.  Zie verder: "Exporteren of 
importeren van activiteiten- of controlelogs", en 
"Verwijderen van oude activiteiten- of controlelogs".   

Modus Gesplitst scherm 
(Alarmvenster tonen) 
Voor operators geconfigureerd als 
"Alarmvenster tonen", zullen onbevestigde 
alarmen in een apart venster bovenaan 
verschijnen.   
Verwant:  [Beheer], Operator, Operator 

  Operators (Degenen die deze software mogen 
gebruiken) 

Opmerkingen:   Het venster "onbevestigd alarm" zal 
niet beschikbaar zijn (grijs gekleurd) als u wilt [Off-Line 
bladeren];   Alle selecties die u maakt onder [Filter]  
zullen van toepassing zijn op beide delen van het 
venster (details verder/hieronder);   Details over 
bevestigen van alarmen volgen/hieronder.   

De statusbalk (onderaan het formulier) 
De statuszone meest onderaan van het 
scherm toont of de software nu verbonden is 
met een specifiek paneel, en/of nu een 
actualisering aan de gang is.   

Activiteitsboodschappen blijven behouden in het 
specifieke paneel als het wordt 
geactualiseerd/gesynchronizeerd met de software (de 
boodschappen zullen ter beschikking staan voor 
transmissie nadat de actualisering is beëindigd). 

'Activatie' en gebruik van het 
bewakingsvenster 

Selectie van een account (Multi-
Account Systemen) 
Klik op [Accountmappen] in de ‘boom’, 
localizeer en dubbelklik op de gewenste 
account.  Het bewakingsvenster zal de 
boodschappen vertonen voor de account die 
zijn ontvangen.  Tip:  Uw gekozen account 
zal 'open' blijven (bvb. voor de gebeurtenis: 
bewakingsvenster, tot u [Account Mappen]  
of  [Management] in de ‘boom’ kiest.  Een 
account kiezen is gewoonlijk niet vereist in 
een systeem met één enkel account. (enkel 
account licentie en/of operators zonder bevoegdheid 
om accountmappen te bewerken). 

Verbinding met (het) geassocieerde 
paneel(en),  
Een overzicht:   
Voor de laatste geactualiseerde 
boodschappen moet u verbonden zijn met 
het(de) geassocieerde paneel(en).  (Zoniet, 
zal u alleen boodschappen zien die vooraf 
waren ontvangen).   

1) Kijk of u al verbonden bent door de 
statusbalk te controleren onderaan het 
Bewaking venster.   
Multi-account systemen:  Verzeker u ervan dat de 
gewenste account is geselecteerd.  (klik op 
[Accountmappen] in de boom, en dubbelklik 
daarna op de specifieke account). 

2) Indien niet verbonden, controleer dan om 
zeker te zijn of de communicatie software 
wordt uitgevoerd op de specifieke PCs.   
Detail:  Als de LCD/Telefoonikoon op de 
Windows-taakbalk zwart-wit is (kleur = loopt), 
start u de communicatiediensten op door het 
klikken op het ikoon met uw rechtermuistoets en 
door daarna "Starten Communicatie" te 
selecteren.   
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Gerelateerd onderwerp:  Seriële poort / 
Modeminstallatie (Communications Manager) 

3) Selecteer Communicaties van de 
Iconenbalk, of klik op [Communicaties] 
in de ‘boom’, en selecteer 
Uitstaand/OnLine.   

4) Klik op de [+] onderaan het formulier, of 
klik met de rechter muisknop op het 
formulier, en selecteer Nieuw toevoegen 
uit de pop-up menu.  Selecteer daarna 
de gewenste panelen (dubbelklik op 
selecteer), en zet “Actie” op "Normaal", 
en "Frequentie" op “Verbonden blijven” 
().    (Klik op OK bij beëindigen.) 

5) Controleer of de verbinding is gemaakt, 
kijk uit voor paneelactualiseringen die 
moeten gebeuren. (Klik op de 'Paneelgroep', 
en kijk naar de status aan de rechterkant van het 
scherm.)   

Opmerking:  Alarm- en activiteitsboodschappen 
worden verzonden na de paneel actualiseringen (zoek 
een verbindingsstaat van 'Verbonden' en 'Niet actief'.) 

Zie verder ook (Verwante onderwerpen): 
+ "Paneelcommunicatie en actualiseringen"   

Opening en aanpassing van het 
bewakingsvenster 
Als het bewakingsvenster niet zichtbaar is, 
klik op [Gebeurtenissen] op de toolbalk. 
Indien niets schijnt te gebeuren, klik op [Reset] op de 
toolbalk (en klik opnieuw op [Gebeurtenissen] indien 
nodig).  Opmerking:  Indien uw bureaublad toevallig 
werd bewaard met  het bewakingsvenster 'ontkoppeld' 
en verborgen achter het hoofdbureaublad, open dan de 
Beeld menu, selecteer Bureaublad instellingen, en 
daarna Standaard. 

Om de afmeting van het bewakingsvenster 
aan te passen, plaats de muiscursor 
bovenaan het venster, kijk of de cursor 
verandert van vorm. Klik –en-sleep daarna 
de bovenkant van het venster naar de 
gewenste positie. 

Om de afmeting van het bewakingsvenster 
maximaal te vergroten, dubbelklik twee keer 
op de titelbalk ervan.   

Om het Guardall Director bureaublad op het even welk 
moment te herstellen, klik op Reset op de toolbalk.   

(Indien het bewakingsvenster op het huidig ogenblik de 
maximale afmeting heeft, eerst dubbelklikken op de 
titelbalk ervan.) 

Tip:  Met multimonitor steun kan u het 
bewakingsvenster in een apart venster plaatsen:  
Dubbelklikken op de titelbalk van het 
bewakingsvenster, en sleep het daarna naar het 
tweede scherm. 

Ter herinnering:  Het bewakingsvenster wordt alleen 
geactualiseerd als u verbonden bent met het specifieke 
paneel(en).  Muti-Account Systemen:  Het 
bewakingsvenster is alleen actief terwijl u een 
specifieke account 'open' heeft staan in de boom 
(Selecteer [Accountmappen], en daarna dubbelklikken 
op de account). 

Bewakingsvenster is leeg gedurende of na het 
bijwerken van een paneel:  Het kan eventueel een 
tweetal minuten duren vooraleer het bewakingsvenster 
vernieuwt na een sessie paneelcommunicatie (even 
geduld aub).   Om er zeker van te zijn dat het gewenste 
type berichten wordt vertoond is het ook nodig om op  
[Filter] te klikken, en de filter/volgorde selecties te 
controleren (details in een volgend onderwerp). 

Bekijken activiteitsboodschappen 
Om vroegere berichten te bekijken in het 
bewakingsvenster, klik op [Offline 
doorbladeren] en gebruik de schuifbalk aan 
de rechterkant (klik op de pijlen-omhoog of -
omlaag, of sleep traag met de controlebalk 
in het midden). 

Klik op [Terug naar real-time modus] om 
de nieuwste gebeurtenissen te zien als die 
plaatsvinden.  (Deze zullen verschijnen 
bovenaan het bewakingsvenster.) 

Voor langere boodschappen, gebruik de 
horizontale schuifbalk (onderaan rechts) om 
het einde of het begin van de gewenste 
boodschap(pen) te zien. 

Als u wenst activiteitsboodschappen te drukken, 
verwijs naar "Rapportage over Systeem- & 
Personeelsactiviteit.   

Als zich alarmen voordoen, verzeker u ervan dat die 
niet worden genegeerd.  Zeker iemand uitsturen om 
alle situaties te behandelen die aandacht behoeven. 

Opmerking:  geluiden kunnen geassocieerd worden 
met alarmberichten.  (Het standaard geluid voor 
alarmen die resolutie vereisen is het 'uitroepings’-geluid 
van de PC zoals ingesteld in het controlepaneel van 
Windows).   
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Om onbevestigde alarmen te 
doen verschijnen in een apart 
venster bovenaan voor een 
specifieke operator: 
1) de specifieke operator moet 

geconfigureerd zijn voor 
"Alarmvenster tonen".   
Verwant:  [Beheer], Operator, 
Operator  Operators (Degenen die 
deze software mogen gebruiken) 

2) de 'Sorteerorde' en 'Filtering' moeten 
ingesteld zijn zoals gewenst onder 
[Filter]. 
(Zie ook: "Beperken...", 
verder/hieronder); 

Opmerking:  om terug te keren naar een 
bewakingsvenster met enkel 'paneel', verzeker u ervan 
dat "Alarmvenster tonen" NIET is geselecteerd in het 
formulier voor de specifieke operator.  Zie verder ook 
"Modus Gesplitst scherm (Alarmvenster tonen)", 
vooraf/hierboven.   
 
 

- Verticale schuifbalk (rechterkant): Laat toe 
om op en neer te schuiven  om vroegere 
boodschappen in het bewakingsvenster te zien.  
(Klik op de pijl naar boven of onder, of sleep 
traag met de controlebalk.) 
Opmerking:  dit brengt u in de "Offline bladeren" 
modus en laat geen nieuwe gebeurtenissen meer toe 
tot het venster. (Hetzelfde als wanneer u klikt op 
[Bladeren Offline].) 

- Horizontale schuifbalk (onderaan rechts): 
Laat toe om naar links en rechts te schuiven om 
langere boodschappen te zien.  (Klik op de 
linker of rechter pijl, of sleep en de controlebalk 
loslaten.) 

- Statusbalk (onderaan het scherm): Toont of 
de software is verbonden met een specifieke 
paneel en of een actualisering aan de gang is. 

- [Offline doorbladeren] / Terug naar realtime-
modus Laat activering toe van 
gebeurtenisbewaking venster versus schuiven 
erin.   

-  [Foto tonen]: Hiermee wordt het venster 
fotocontrole handmatig geopend om de laatste 
of laatste 4 of 9 binnenkomende(n) te bekijken. 
Voor meer informatie, zie verder "Visuele controle van 
gebruikers (fotocontrole)".   

- [Filter]: Om het gebeurtenis-/bewakingsvenster 
opnieuw te rangschikken; de lijst blijft beperkt 
zodat alleen een specifiek type berichten wordt 
vertoond en/of alleen berichten die niet zijn 
‘opgelost’ (zie verder de laatste 2 hieronder, plus 
"Beperken van het venster om alleen specifieke 
berichten weer te geven".); 

- (Activiteitsboodschappen): Iedere 
activiteitsboodschap toont: 

 Een gekleurde balk voor de berichtprioriteit; 
 De datum en tijd van de gebeurtenis; 
 Het type van gebeurtenis/bericht; 
 Details over de specifieke gebeurtenis. 
 Een referentienummer en de naam van het 

paneel dat het alarm verzond; 
“Sessiecode” boodschappen behoren tot de 
paneelcommunicaties/actualiserings sessies die 
worden gestart of beëindigd.  Voor meer details over 
communicatie sessies die hebben plaatsgevonden, kijk 
naar "Paneel Communicatie en Actualiseringen".   

"Systeemcontrole" boodschappen zijn voor intern 
gebruik, en/of alleen belangrijk wanneer er wordt 
gewerkt met de vertegenwoordiger van de 
technische steun. 
------------------------- 
-  (gekleurde vak): Alarmen worden 
getoond met een vak/knop aan de linkerkant 
van het bericht (gewoonlijk rood, maar 
aanpasbaar).  Klikken op de knop laat u toe om 
een commentaar in te voeren voor het bericht 
(en vroegere commentaren te bekijken) en/of 
berichten in te stellen als ‘opgelost’; 
: De gebeurtenis werd ingesteld als ‘Opgelost’ 

(werd behandeld). 
(dit kan alleen bekeken als opgeloste 
gebeurtenissen worden getoond);  

?: Er werd een commentaar ingevoerd, maar de 
gebeurtenis werd niet ingesteld als ‘Opgelost’. 

Geluiden:  aangepaste geluiden kunnen ook 
geassocieerd met verschillende types van alarmen.  
Het standaard geluid voor alarmen dat resolutie 
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vereist is het ‘uitroepings’-geluid van de PC 
(zoals ingesteld in het controlepaneel van 
Windows).  Verwant onderwerp:  
Aanpassing hoe gebeurtenissen worden 
vertoond   

- Alles oplossen (Met de rechtermuisknop 
klikken, of vanuit het menu Bewerken): Om 
een commentaar in te voeren voor alle 
getoonde alarmberichten en ze in te 
stellen als ‘opgelost’. 
TechTip:  Alarmen en gebeurtenissen 
kunnen ingesteld worden als 'oplosbaar’ of 
niet (d.w.z., het scherm met 
commentaar/resolutie zal al dan niet 
beschikbaar zijn).  Verwant onderwerp:  
Aanpassing hoe gebeurtenissen worden 
vertoond   

Beperken van het venster om 
alleen specifieke berichten te 
tonen (Sorteren en filteren) 

Operators met machtiging 
"Gebeurtenisfilter" kunnen het 
bewakingsvenster instellen om het volgende 
te tonen: 
 Alle gebeurtenisberichten voor een 

account; 
 Alleen ‘onopgeloste’ gebeurtenissen; 
 Gebeurtenissen van een specifiek 

prioriteitsbereik 
 Gebeurtenissen voor een specifieke deur, 

zone, persoon, enz.   
Tip: Deze selecties worden voor iedere operator apart 
opgeslagen. 

Uitzondering:  geplande gebeurtenisfilters kunnen 
ingesteld en toegewezen worden aan operators--om de 
types van berichten te bepalen die iedere operator kan 
zien tijdens of buiten de ingestelde tijden.   

Tip:  een kloksymbool op de knop [ Filter ]  onderin het 
bewakingsvenster geeft aan dat de geplande 
gebeurtenisfiltering nu van kracht is (voor de huidige 
operator).  Verwant(e) onderwerp(en):  Geplande 
gebeurtenisfilter voor operators   

U kan ook de ‘volgorde instellen’ voor 
berichten.  Om de huidige volgorde-instelling 
te bepalen, en of al dan niet de lijst beperkt 
is tot specifieke gebeurtenissen, zoek naar  
referenties in de titelbalk van het 
bewakingsvenster. 

Om het venster danig in te stellen zodat 
alleen specifieke berichten worden getoond, 
klik op [Filter] onderin en kies in het pop-up 
venster. 
Tip: U kan [Wissen] selecteren om de huidige ‘filters’ 
te verwijderen en terug te keren om alle berichten te 
tonen voor het huidig account. 
 
 
- Sorteren: Om een lijst aan te leggen van 
berichten uitstluitend per datum/tijd, of eerst ‘niet 
opgeloste’ gebeurtenissen (en met hogere 
prioriteit) te tonen. 

- Filter op resolutie: Om in de lijst 
gebeurtenissen op te nemen die al dan niet zijn 
‘opgelost’ (d.w.z. behandeld). 
Alle: Dit toont alle gebeurtenissen-inclusief degene 
die niet zijn geassocieerd met het 
commentaar/resolutie feature (d.w.z. Niet ingesteld 
als ‘oplosbaar’). 

- Filter op prioriteit: Om het venster te beperken 
tot gebeurtenissen met een gewenste 
prioriteitswaarde (of bereik). 

Als u klikt op [Filter] 
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- Filter op aangepaste filter: Om het 
venster te beperken tot alleen 
gebeurtenissen van een gewenste 
‘aangepaste filter’-waarde (of bereik). 
Zie verder ook: Om prioriteiten toe te 
wijzen, ‘Aangepaste filter’-waarden en 
andere parameters zie verder in het 
configuratiehoofdstuk: "Aanpassen van de 
weergave van gebeurtenissen".   

- [Wissen]: Verwijdert alle filters—dwz 
keert terug naar de fabrieksinstellingen 
(en sluit het ‘filter’ venster). 

- [Terugkeren naar geplande filter]:  
Voor een operator waarvan de 
selecties tijdelijk de geplande 
gebeurtenisfiltering hebben vervangen 
(vereist machtiging 
"Gebeurtenissenfilter"); bij selectie 
hiervan wordt teruggekeerd naar de 
geplande instellingen.  
Opmerking:  deze knop wordt beschikbaar 
als de filterwijzigingen werden opgeslagen (bvb. 
verlaten, en daarna terugkeren naar dit scherm). 

Verwant(e) onderwerp(en):   Geplande 
gebeurtenisfilter voor operators;  
 Operatortoestemmingen  

[Meer] / [Verbergen] 
- Filter op Item: Voor gebeurtenissen die 
behoren tot een specifieke persoon of deur, 
enz., kies hier het gewenste item. 

Alarmen bevestigen (Commentaren / 
Oplossen) 

AlarmOpmerkingen / Commentaren 
Terwijl alarmen worden beantwoord kan u 
een opmerking invoeren voor ieder alarm 
met de beschrijving van de oorzaak, wat 
moet gedaan om het probleem te verhelpen, 
enz.  U kan het alarm ook instellen als 
'opgelost' (  ), of 'Onopgelost behouden' 
(?). 
Tips:  al dan niet 'Opgelost', worden alarmen 
beschouwd als 'Bevestigd'--tenzij u klikt op 
[Annuleren].  U kan het bewakingsvenster instellen om 
alleen alarmen weer te geven die al dan niet zijn 
‘opgelost’ (voor details, verwijs naar de voorgaande 
topic). 

Voor operators ingesteld als "Alarmvenster tonen", 
zullen onbevestigde alarmen in een apart venster 
verschijnen bovenaan.    

Verwant:  [Beheer], Operator, Operator  Operators 
(Degenen die deze software mogen gebruiken) 

Invoeren of bekijken van alarm 
commentaren 
Om een bevestigingsopmerking van een 
alarm in te voeren of te bekijken, klik op de 
rode zone naast het alarm. Voer daarna het 
gewenste bericht in en kies [Opgelost], of 
[Onopgelost behouden]. 
U kan twee of drie korte opmerkingen invoeren 
(individueel bewaard door op OK te klikken) of een 
enkele langere voor ieder alarm zoals gewenst. 
 
 

- Alarm Detail: Details over het alarm, en 
wanneer het voorkwam. 

- Commentaren: Al eerder ingevoerde 
commentaren, plus een zone om nieuwe in te 
voeren.  Tip:  Er is voldoende ruimte voor twee 
of drie korte opmerkingen (individueel bewaard 
door op OK te klikken), of één langere 
opmerking. 
Tip:  u kan uw antwoord schrijven of een vooraf 
gedefinieerd antwoord selecteren om dit te gebruiken 

(Klik op het gekleurde vakje voor een alarmbericht) 
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als een startpunt onder “Antwoord selecteren” (volgt 
hierna). 

- Antwoord selecteren:  laat toe om een vooraf 
gedefinieerd antwoord te selecteren (open de 
dropdown-keuzelijst’ en maak uw selectie).  
Deze antwoorden kunnen gebruikt zoals ze zijn, 
of worden bewerkt al naargelang gewenst. 
Opmerking:  om hier beschikbaar te zijn, moeten de 
voorbeeld antwoorden eerst worden gedefinieerd:  
Ref:  Account Informatie (Gebeurtenis antwoord) 
  Gebeurtenis antwoorden om alarmen te 
bevestigen   

- [Opgelost]: Stelt de gebeurtenis in als 
behandeld.  Als het alarm-/bewakingsvenster 
niet is ingesteld om alleen onopgeloste alarmen 
weer te geven, zal u naast het bericht een"" 
teken zien.    

- [Onopgelost behouden]: Slaat uw 
commentaar op en geeft de gebeurtenis weer 
met een "?" teken ernaast om aan te geven dat 
verdere oplossing nodig is. 

- [Annuleren]: Breekt alle wijzigen af die u in het 
scherm ‘Bevestiging alarm’ heeft ingevoerd. 

TechTip:  alarmen en gebeurtenissen kunnen ingesteld 
worden als 'oplosbaar’ of niet (d.w.z., het scherm met 
commentaar/resolutie zal al dan niet beschikbaar zijn).  
Indien er 'Instructies' werden ingesteld voor het 
specifieke type alarm, dan zullen die hier verschijnen.  
Voor meer details, raadpleeg de 
configuratieonderwerpen: "Instructies 
Alarm/Gebeurtenis", en "Aanpassing van hoe 
gebeurtenissen worden weergegeven".   

Wanneer boodschappen niet kunnen 
verzonden naar de Guardall Director 
Software 

Als de Guardall Director software niet 
verbonden is met het specifieke paneel, 
worden boodschappen niet verzonden, en 
ieder individueel paneel zal tot 65,536 van 
de laatste gebeurtenissen die plaatsvonden. 

Uitzondering:  Afstands- (inbel) panelen met hun eigen 
aangepaste externe modem (dwz.  een paneel per 
modem) kan automatisch ingesteld naar 'dial-in' en 
boodschappen verzenden naar de Guardall Director 
software.  Deze boodschappen zullen in het 
bewakingsvenster verschijnen als u toegang krijgt tot 
de bijbehorende account.)  Voor meer details, 
raadpleeg "Instellingen Bewaking, Semafoon, & Beheer 
op afstand".   

Opmerking:  Paneelverbindingen vereisen dat de 
communicatie software actief is op de specifieke PC. 

De capaciteit van het logbestand in het paneel is 
afhankelijk van de “Kenmerkenset”-instelling.  Voor 
meer details, raadpleeg "Paneelinstellingen voor het 
ganse account".   

Werken met videogebeurtenissen 
(V4.5) 

Over videogebeurtenissen 
Videogebeurtenissen zijn specifieke 
gebeurtenissen die behoren tot 
ingangspunten en deuren die werden 
geassocieerd met opnames van één of 
twee specifieke camera('s).  Deze 
verschijnen met een camerasymbool aan 
de linkerkant in het bewakingsvenster van 
de gebeurtenis.   
DVR Types:  Ondersteunde video-servers zijn o.a.: 

* NetVision (V2.1 of V2.2 en nieuwere versies) 
Ja (via "Visual Director") 

* Maart R4 & R5 
Optioneel via licenties (beginnend met V4.7).   

* VeDVR / NVe (ingebed) 
Optioneel via licenties (beginnend met  V4.71).  

Opmerking:  Playback voor video-events wordt NIET 
ondersteund voor Maart R4 DVRs.   

Verwant:  "Videogebeurtenissen instellen".   

Zie ook:  + Plattegronden en video (Visuele 
bewaking & Status/Controle)  
+ Camera Status/Controle en aanpassingen 

Een videogebeurtenis openen 
Open uw gewenst account in de ‘boom’, 
en zorg ervoor dat het bewakingsvenster 
voor de gebeurtenis wordt vertoond.  Om 
de geassocieerde opname te bekijken klikt 
u op het camerasymbool voor de 
specifieke gebeurtenis.  Als een video 
beschikbaar is die overeenkomt met de 
gebeurtenis, zal die openen en 
automatisch afspelen op het moment van 
de activerende gebeurtenis. 
Als een beeld niet verschijnt, betekent dit gewoonlijk 
dat ofwel geen opname beschikbaar is vanaf de 
specifieke camera voor dit zenduur, ofwel de Director 
software niet kan communiceren met NetVision 
Video Server. 
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Voor meer informatie over beschikbare 
keuzes, raadpleeg de 
onderwerpbeschrijvingen voor dit scherm.   
 
 

- Verticale schuifbalk aan de rechterkant:  
Dit toont uw relatieve positie in een video-
opname tijdens het afspelen.  Voor opnames 
geassocieerd met een videogebeurtenis, zal 
een donkere band tonen wanneer de 
activerende gebeurtenis zich voordeed 
binnen de opname.    
Tip:  dit wordt gebruikt als standaard startlocatie 
voor afspelen.   

-   (Vorige clip afspelen):  speelt de 
video-opname af opgeslagen net voor de 
huidige (bij het Video Server).    

-   (Afspelen):  start of gaat door 
met het afspelen van de huidige (d.w.z. 
vertoonde) videoclip. 

-   (Snel vooruit afspelen):  doet de 
huidige video afspelen aan het dubbele van 
de snelheid. 

-   (Pauze):  stopt een video terwijl uw 
huidige locatie in de video wordt herinnerd. 

-   (Stop):  stopt de huidige video die 
wordt afgespeeld en terwijl uw huidige locatie 
wordt genegeerd.  (Klikken op afspelen start de 
video opnieuw op het moment van de 
activerende gebeurtenis (indien van toepassing), 
of anders bij the begin van het bestand. 

-   (Volgende clip afspelen):  speelt de 
video-opname af opgeslagen net na de huidige 
(bij het Video Server).   

-   (Opslaan als): downloaden en opslaan 
van de getoonde videoclip naar iedere locatie 
die toegankelijk is via uw PC. 

Tip:  als deze actie mislukt, controleer dan om te 
verzekeren of aan alle vereisten werd voldaan en 
alles juist is ingesteld.   (Het is ook mogelijk dat u 
de hulp moet inroepen van uw netwerk 
administrator.)   

Verwant:  "Videogebeurtenissen instellen".   

- [ Sluiten ] : sluit de video viewer.   

(Klik op het  camerasymbool voor een alarmbericht 
van een videogebeurtenis) 
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Visuele controle van 
gebruikers (fotocontrole) 

Fotocontrole 

Inleiding 
Iedere operator kan een deur(en) instellen 
om een opgeslagen foto te tonen van 
binnenkomenden, iedere keer iemand 
binnenkomt (of geen toegang krijgt) bij de 
geselecteerde deur(en).  De foto van de 
laatste,  of laatste 4 of 9 binnenkomenden 
kan getoond worden.   

De foto kan daarna gebruikt om de identiteit 
van iedere binnenkomende te controleren.   
Dit kan lokaal uitgevoerd-- zoals door een 
bewaker aan de receptie, of op afstand 
langs een camera op een map. 

Deze functie kan apart geconfigureerd door iedere 
operator (zoals beschreven in een volgende 
sectie/hieronder). 

Dit behoort tot de foto geassocieerd met iedere 
kaart/persoon in het "Gebruikers-“scherm.  Voor 
meer details, zie "De optie foto-badge”.   

Verbinden met geassocieerde 
paneel(en), Een overzicht:   
deze feature werkt alleen als u 
communiceert met de gespecificeerde 
paneel(en). Om een verbinding te krijgen: 

1) Ga na of u reeds verbonden bent door 
de statusbalk te controleren onder in het 
bewakingsvenster.   
Multi-account systemen:  Verzeker u ervan of het 
gewenste account is geselecteerd (klik op 
[Account mappen] in de boom en dubbelklik 
daarna op het specifieke account). 

2) Indien niet verbonden, controleer om 
zeker te zijn of de 
communicatiesoftware werkt op de 
specifieke PC’s.   
Detail:  Als de LCD/Telefoonikoon op de 
Windows-taakbalk zwart-wit is (kleur = loopt), 
start u de communicatiediensten op door het 
klikken op het ikoon met uw rechtermuistoets 
en door daarna "Starten Communicatie" te 
selecteren.   

Gerelateerd onderwerp:  Seriële poort / 
Modeminstallatie (Communications Manager) 

3) Selecteer Communicatie op de 
Iconenbalk of klik op [Communicaties] 
in de 'boom', en selecteer 
Uitstaand/online.   

4) Klik op [+] onderin het formulier of klik 
met de rechtermuisknop op het 
formulier, en selecteer Nieuw toevoegen 
in het pop-up menu.  Selecteer daarna 
het gewenste paneel(en) (dubbelklik om 
te selecteren), en stel  "Actie" in op 
"Normaal", en "Frequentie" naar 
"Verbonden blijven" ().    (Klik OK 
wanneer voltooid.) 

5) Controleer of de verbinding is gemaakt 
en of het paneel wordt bijgewerkt. (Klik 
op ‘Paneelgroep’ en controleer de status 
aan de rechterkant van het scherm.)   

Opmerking:  de feature fotoverificatie zal beschikbaar 
zijn nadat het bijwerken van het paneel is voltooid 
(controleer naar een verbindingsstatus van ‘Verbonden’ 
en ‘Niet actief’.) 

Zie verder ook (Verwante onderwerpen): 
+ "Paneelcommunicatie en actualiseringen"   

Deze functie gebruiken 
Het fotovenster opent automatisch als een 
persoon toegang krijgt bij de specifieke 
deur. 
Multi-account systemen:  dit functioneert alleen als het 
specifieke account wordt geselecteerd.  (Klik op 
[Account mappen] in de ‘boom’, en dubbelklik op het 
specifieke account.) 

U kan ook het fotovenster handmatig 
openen door op [Foto tonen] te klikken 
onderin het bewakingsvenster. 
Venster leeg:   het fotovenster wordt gewist iedere keer 
de instellingen worden gewijzigd voor deze functie, en 
als u om het even wat selecteert buiten het specifieke 
account. 

Vergelijk nu visueel de foto in beeld met de 
persoon om zijn/haar identiteit te 
bevestigen. 
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De vensterpositie instellen 
Om het fotovenster te 
herpositioneren, zijn titelbalk 
gewoon naar de nieuwe locatie 
klikken en slepen. 

Het fotovenster sluiten 
Om het fotovenster om het even 
wanneer te sluiten, klikt u op [X] in 
de rechterboven hoek. 
 
 

 Dit scherm toont de laatste 1, 4 of 9 personen 
die toegang kregen (of toegang werd 
geweigerd) bij een deur die u selecteerde voor 
foto-identificatie.   
Het fotovenster wordt gewist iedere keer de 
instellingen worden gewijzigd voor deze functie, en als 
u om het even wat selecteert buiten het specifieke 
account. 

---------------------------------------------------------------------- 

Verwante karakteristieken: 

Extra karakteristieken kunnen gebruik 
samen met fotoverificatie (allemaal 
optioneel): 

  Camera weergave geactiveerd door 
gebeurtenis 
Zie verder:   "Oorspronkelijke instelling van:  
Beelden, Plattegronden, Camera’s” (vooral stap 3b)   

  Kaartinschrijving (of uitschakelen) van 
lezers-die ook ingesteld zijn om te 
ontgrendelen.  Zie verder:  "Lezer 1 & 2 
Instellingen voor een deur" (kijk naar [Kaart actie] ). 

 "Commando punt" aangepaste 
ingangspunten  (bijv. om de deur te 
ontgrendelen, of "Toegang verlenen 
laatste gebruiker".  Zie verder:  
"Ingangspunten—Aangepaste punt types",  en  
"Ingangspunten—Bewaakte sensoren"   

 Commando "Laatste gebruiker toestaan" 
(klik met de rechtermuisknop op de deur op een 
plattegrond)   
Zie verder:  In de sectie over gebruik van 
plattegronden en camera’s, zie:  "Een zone of 
apparaat controleren" (zoek naar "Deur 
commando’s", daarna "Laatste gebruiker 
toestaan...").   

Deze functie instellen 

Iedere operator kan de functie fotocontrole 
instellen al naargelang de voorkeur. 
Bevoegdheden:  Deze functie is beschikbaar voor alle 
operators. 

Stappen: 
1) Multi-account systemen:  zorg ervoor 

dat u zich ‘in’ het gewenste account 
bevindt.   
 (Klik op [Account mappen] in de 
‘boom’, en dubbelklik op het specifieke 
account.) 

2) In het menu Beeld, kies Fotocontrole 
Aanpassen 

3) Zie verder in de keuzebeschrijvingen 
voor dit scherm terwijl u uw keuzes 
maakt. 

 

Beeld (menu) Fotocontrole Tonen   
(of als een persoon binnenkomt langs een specifieke deur) 
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Fotocontrole 
- Uitschakelen:  fotocontrole wordt 
uitgeschakeld terwijl u bent aangemeld 
(dwz. de huidige operator); 

- Inschakelen voor huidig account:  
Selecteer dit om de fotoverificatie aan 
te zetten terwijl u bent aangemeld. 
(dwz. de huidige operator); 

------------------------- 
Gebeurtenis triggeren 
Om het type kaartactiviteit in te stellen dat de 
foto voor iedere gebruiker bij de 
geselecteerde deur zal triggeren.  U kan om 
het even welk of alle items selecteren.  

- Toegestaan:  personen die toegang 
wordt verleend; 

- Geweigerd:  
geldige/geprogrammeerde kaarten die 
toegang wordt geweigerd voor 
algemene redenen (kaart vervallen, verkeerd 
tijdstip, verkeerde zone, enz.); 

- Geweigerd ongeldige kaart:  personen die 
toegang wordt geweigerd omwille van:  
 Onjuiste systeemcode;   Onjuiste PIN 
ingevoerd;   Onjuist kaart versienummer. 

Deuren 
 Deze zone toont alle hoofdpanelen en deuren 
geassocieerd met uw account, en laat u toe om 
deur(en) te selecteren die geassocieerd zijn met 
fotoverificatie.  (Klik om deuren te selecteren of 
deselecteren in de lijst.) 
Tip:  U kan de manier waarop deuren worden 
vertoond wijzigen door met de rechter muisknop te 
klikken op deze zone, en uit de pop-up-menu te 
selecteren (probeer dit!).  Opmerking:  Om het 
"Fysiek beeld" () te verlaten, dit gewoon opnieuw 
selecteren. 

------------------------- 
Fotobeeld 
 Dit laat toe om het aantal gebruikersfoto’s te 
kiezen dat tegelijkertijd zichtbaar zal zijn (1, 4, of 
9); 

Fotobeeld duur 
- Altijd zichtbaar:  het venster fotocontrole zal 
open blijven zo lang als u ‘in’ het specifieke 
account blijft. 

- Duur (min):  als u “Altijd zichtbaar” niet 
selecteert, dan is het mogelijk om te kiezen hoe 

lang het fotovenster zal open blijven iedere keer 
het wordt geactiveerd (1-99 minuten). 

Opmerking:  u kunt ook het fotovenster handmatig 
openen door te klikken op [X] in de rechterboven hoek. 

Bewakingsronden:  
Bewaking 

Inleiding tot bewakingsrondes 

Bewakingsrondes 
Een bewakingsronde kan gezien als: 

 Een pad dat moet voltooid door een 
bewaker binnen een zekere tijdspanne—
inclusief stations (controlepunten) 
onderweg,   of; 

 Het proces van de bewaker die langsheen 
de toegewezen route gaat.   

Tip:  zones kunnen automatisch onscherp gesteld en 
opnieuw scherp gesteld indien de configuratie dat 
toelaat, naargelang de bewaker langs de aangegeven 
route beweegt. 

Opmerking:  Een bewakingsronde gaat langs de 
gedefinieerde ‘stations' (controlepunten) en stopt 
daarna (de ronde start niet automatisch opnieuw aan 
het begin). 

Beeld (menu) Fotocontrole Aanpassen 
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Ieder 'station' kan een lezer/deur zijn (dat zal 
worden bewaakt voor een specifieke 
gebruiker), of een fysiek ingangspunt 
(sleutelschakelaar, enz.) dat wordt gebruikt 
door de bewaker. 

Eens gedefinieerd, kunnen 
bewakingsrondes geactiveerd en/of bewaakt 
door iemand met de gepaste 
toestemmingen.  Rapporten kunnen ook 
gegenereerd bij bewakingsrondes die vooraf 
voorkwamen. 

Bewakingsronde bewaken 
Als bewakers hun toegewezen routes 
moeten beginnen, kunnen de geassocieerde 
“Bewakingsrondes" geactiveerd, en op die 
manier een operator toelaten om de 
voortgang van iedere bewaker te bewaken 
en te beantwoorden, indien nodig. 

Bewakingsronde gebeurtenissen:  Activiteit die te 
maken heeft met bewakingsronden wordt niet 
doorgemeld aan een evt. meldkamer. 
Bewakingsronde instellingen:  Een ronde kan pas 
gestart worden nadat alle gegevens over de ronde, 
zoals volgorde van punten plus de gestelde 
tussentijden.  (Details volgen hieronder.) 

Verbinding met het(de) 
geassocieerde paneel(en), een 
overzicht:   
1) Kijk of u al verbonden bent door de 

statusbalk te controleren onderaan het 
Bewaking venster.   
Multi-account systemen:  Verzeker u ervan dat de 
gewenste account is geselecteerd.  (klik op 
[Accountmappen] in de boom, en dubbelklik 
daarna op de specifieke account). 

2) Indien niet verbonden, controleer dan om 
zeker te zijn of de communicatie software 
wordt uitgevoerd op de specifieke PCs.   
Detail:  Als de LCD/Telefoonikoon op de 
Windows-taakbalk zwart-wit is (kleur = loopt), 
start u de communicatiediensten op door het 
klikken op het ikoon met uw rechtermuistoets en 
door daarna "Starten Communicatie" te 
selecteren.   
Gerelateerd onderwerp:  Seriële poort / 
Modeminstallatie (Communications Manager) 

3) Selecteer Communicaties van de 
Iconenbalk, of klik op [Communicaties] 
in de ‘boom’, en selecteer 
Uitstaand/OnLine.   

4) Klik op de [+] onderaan het formulier, of 
klik met de rechter muisknop op het 
formulier, en selecteer Nieuw toevoegen 
uit de pop-up menu.  Selecteer daarna 
de gewenste panelen (dubbelklik op 
selecteer), en zet “Actie” op "Normaal", 
en "Frequentie" op “Verbonden blijven” 
().    (Klik op OK bij beëindigen.) 

5) Controleer of de verbinding is gemaakt, 
kijk uit voor paneelactualiseringen die 
moeten gebeuren. (Klik op de 'Paneelgroep', 
en kijk naar de status aan de rechterkant van het 
scherm.)   

Opmerking:  Bewakingsronde bewakingsfeatures 
zullen ter beschikking staan nadat de 
paneelactualiseringen zijn beëindigd (kijk naar een 
verbindingsstaat 'Verbonden' en 'Niet actief'.) 

Zie verder ook (Verwante onderwerpen): 
+ "Paneelcommunicatie en actualiseringen"   

Activeren en bewaken van 
bewakingsrondes (die al zijn 
ingesteld) 

Activeren van bewakingsronde (Die 
wordt toegevoegd aan de monitor 
bewakingsronde) 
Sluit een verbinding aan met de 
geassocieerde panelen zoals vooraf / 
hierboven beschreven. 

Selecteer daarna Bewakingsronde 
Monitor van de Iconenbalk, of klik op de 
site/account knop in de boom, 'open' 
Controle & status (klik op "+"), en selecteer 
Bewakingsronde Monitor.   
Multi-Account Systemen:  Selecteer eerst 
[Accountmappen] in de ‘boom’, en dubbelklik op de 
gewenste account. 

Gebruik nu de Raster / Formulier werkbalk-
knop om uw voorkeur kijkmodus te 
selecteren. 
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Formulierenbeeld:  Status voor een 
bewakingsronde per keer;  Rasterbeeld:  Alle 
actieve rondes in een lijst. 

In ‘formulieren’ beeld, klik met de 
rechter muisknop op het formulier, 
en selecteer Start ronde (of 
Toevoegen nieuw).  (Voor ‘Raster’ 
beeld, klik op het [...] naast het 
woord “Start”.) 

Daarna, verwijs naar de selectie-
beschrijvingen voor dit scherm 
terwijl u een "Bewakingsronde", 
“Startpunt”, en “Gebruiker” 
selecteert.  (Klik op OK als dit beëindigd is.) 

Bezig met bewaken van 
bewakingsrondes  
Selecteer Bewakingsronde Monitor van de 
Iconenbalk, of klik op uw site/account knop 
in de boom, 'open' Controle & status (klik 
op "+"), en selecteer Bewakingsronde 
Monitor.   
Multi-Account Systemen:  Selecteer eerst 
[Accountmappen] in de ‘boom’, en dubbelklik op de 
gewenste account. 

Gebruik daarna de Raster / Formulier 
werkbalk-knop om uw voorkeur beeldmodus 
te selecteren.   

In het formulierenbeeld kan u een ‘ronde’ 
selecteren onder het venster, of klik met de 
rechter muisknop op het formulier en 
selecteer Vinden om een bewakingsronde 
te vinden op naam (of met de eerste paar 
letters--bvb., nam*). 

Verwijs naar de selectiebeschrijvingen voor 
dit scherm terwijl de specifieke 
bewakingsronde wordt bewaakt.  Verzeker u 
ervan iemand onmiddellijk uit te sturen indien de 
noodzaak zich voordoet. 

Tip:  Om bijkomende items in beeld te brengen kan u 
de schuifbalk gebruiken onderaan het venster. 

Opmerking:  Het bewaken van bewakingsrondes zal 
worden onderbroken als de paneelverbinding voor om 
het even welke reden wordt onderbroken.  (U kan uw 
verbindingsstatus controleren door gewoon de 

statusbalk te controleren helemaal onderaan het 
bureaublad.) 

Stoppen van de bewaking van een 
bewakingronde (Schrappen ervan op 
de bewakingsronde monitor) 
Selecteer Bewakingsronde Monitor van de 
Iconenbalk, of klik op uw site/account knop 
in de boom, 'open' Controle & status (klik 
op "+"), en selecteer Bewakingsronde 
Monitor.   
Multi-Account Systemen:  Selecteer eerst 
[Accountmappen] in de ‘boom’, en dubbelklik op de 
gewenste account. 

Gebruik daarna de Raster / Formulier 
werkbalk-knop om uw voorkeur beeldmodus 
te selecteren.  

In het formulierenbeeld, kan u een ‘ronde’ 
selecteren onderaan het venster, of klik met 
de rechter muisknop op het formulier en 
selecteer Vinden om te zoeken naar een 
bewakingsronde op naam (of met de eerste 
paar letters--bvb., nam*). 

Klik daarna met de rechter muisknop op het 
formulier en selecteer Laatste ronde (of 
Verwijderen).  Wanneer gevraagd om te 
bevestigen, selecteer Ja. 

(In het rasterbeeld, klik op de (Stop) [...] op 
de rij voor de gewenste ronde. Wanneer 
gevraagd om te bevestigen, selecteer Ja.) 
 
 

Controle en status Monitor bewakingsronde 
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- Bewakingsronde (onderaan het 
formulier): Hier is het waar u een 
actieve bewakingsronde selecteert om 
er de vooruitgang/status van te 
bekijken. Deze zone toont de naam 
van de bewakingsronde (zoals 
gedefinieerd onder "Bewakingsronde"); 

- Algemeen: Deze zone toont de ‘ronde’ 
die wordt bewaakt, plus de naam van 
de bewaker (gebruiker), en de 
gedefinieerde actie die moet 
plaatsvinden indien de bewaker te laat 
is of afwezig bij om het even welk 
station (controlepunten). 

- Station Status: Deze zone geeft een 
lijst van de stations (controlepunten) in the 
geselecteerde tour die wordt bewaakt, plus de 
status, voorbije time, en andere items voor ieder 
controlepunt; 
Niet begonnen: status 'Niet begonnen' verwijst naar 
een station in de bewakingsronde dat later 
voorkomt in de ronde (dwz. na het volgende / 
uitstaande station). 

Zone scherp/onscherp commando’s:  deze triggert 
automatisch als de bewaker het voorgaande station 
betreedt binnen de toegestane tijd. 

Tip:  Om bijkomende items in beeld te brengen kan 
u de schuifbalk gebruiken onderaan het scherm. 

Rasterbeeld:  In het rasterbeeld zal u een lijst met 
alle actieve bewakingsrondes zien met de 
rondenamen, bewakers(gebruikers) namen, 
huidige status en het huidige (laatste) station dat 
werd bereikt. Selecties worden ook voorzien om te 
Stoppen met het bewaken van een actieve ronde, 
of een ronde te Starten (activeren). 

 
- Bewakingsronde: Dit is waar u een (vroeger 
gedefinieerde) bewakingsronde selecteert om te 
beginnen met de bewaking; 

- Startpunt: Dit laat toe om de ronde te starten bij 
om het even welk station / controlepunt 
(selecteer het station waar de bewaker zal 
beginnen). 
Opmerkingen:  Voor het station dat werd 
geselecteerd als het 'Startpunt', zijn de min/max 
tijden met betrekking tot de tijd van de 
rondeactivering (dwz. als u op OK klikt). 

Een bewakingsronde loopt door de gedefinieerde 
'stations' (controlepunten) en stopt daarna (zonder 
automatisch te herstarten bij het begin). 

- Gebruiker: Dit is de “Gebruiker” (dwz. de 
bewaker) die bezig is met het uitvoeren van de 
bewakingsronde. 

 

Bewakingsronden:  Aanvankelijke 
instellingen 

Overzicht 
Om een bewakingsronde in te stellen: 
1) zorg ervoor dat de toepasbare lezers en 

andere bewakingsstations 
(controlepunten) werden gedefinieerd in 
het systeem. 
Ingangen van bewakingsrondes moeten ingesteld 
als "Aangepast punttype", met de "Preprocessen" 
ingesteld als "Bewakingsronde" (en het "Niveau" 
gewoonlijk als "24 uren"). 

Om een lezer/deur of ingangspunt van 
bewakingsronde aan het systeem toe te voegen, 
zie verder:   "Deuren, lezers en verwante 
instellingen";   "Ingangspunten—Aangepaste 
punttypes", en:   "Ingangspunten—Bewaakte 
sensoren", al naargelang van toepassing.   

2) De nieuwe bewakingsronde instellen, 
inclusief lezers en andere 
bewakingsstations langs de 
bewakingsroute.  (Verwijs naar de 
keuzebeschrijvingen voor dit scherm 
voor meer details.) 
Tip:  zones en geassocieerde scherp/onscherp 
commando’s kunnen ook ingevoegd al naargelang 
gewenst.  (Deze triggeren automatisch als de 
bewaker het voorgaande station betreedt binnen 
de toegestane tijd). 

Klik met de rechter muisknop op het scherm en 
selecteer "Starten Ronde" (Nieuwe toevoegen) 
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3) Dubbele controle uitvoeren voor 
de volgorde van de 'stations' en 
het aanvaardbare tijdsbereik 
tussen iedere locatie. 

Opmerking:  Het "rasterbeeld" is niet van 
toepassing voor dit onderwerp. 

Een bewakingsronde 
toevoegen 
Kies Bewakingsrondes op de 
iconenbalk, of klik op uw 
site/account knop in de boom en 
kies Bewakingsrondes.   
Multi-account systemen:  kies eerst 
[Accountmappen] in the 'boom' en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Klik daarna op [+] onder in het venster, of 
klik met de rechter muisknop bovenaan of 
onderin het venster (niet in het midden), en 
kies Nieuwe toevoegen uit het keuzemenu. 
Alternatief:  u kan ook een "Nieuwe ronde" uit de lijst 
kiezen onder in het venster. 

Raadpleeg nu de selectiebeschrijvingen 
voor dit scherm bij het instellen van de 
gewenste bewakingsronde.  (Naam en 
"Actie" instellen en stations (controlepunten) 
toevoegen met geassocieerde 
tijdsverliezen). 

Instellingen voor een 
bewakingsronde bekijken of 
wijzigen 
Kies Bewakingsrondes op de iconenbalk, 
of klik op uw site/account knop in de boom 
en kies Bewakingsrondes.   
Multi-account systemen:  kies eerst [Accountmappen] 
in the 'boom' en dubbelklik op het gewenste account. 

Kies daarna de gewenste bewakingsronde 
onderin het venster. 
Tip:  u kan ook de knoppen 'Vinden' en 'Volgende 
vinden' (verrekijker) gebruiken om op naam te zoeken 
(of 1ste paar letters--bvb, nam*). 

Raadpleeg nu de selectiebeschrijvingen 
voor dit scherm bij het bekijken of wijzigen 
van de gewenste instellingen. 

Een bewakingsronde verwijderen 
Kies Bewakingsrondes op de iconenbalk, 
of klik op uw site/account knop in de boom 
en kies Bewakingsrondes.   
Multi-account systemen:  kies eerst [Accountmappen] 
in the 'boom' en dubbelklik op het gewenste account. 

Kies daarna de gewenste bewakingsronde 
onderin het venster. 
Tip:  u kan ook de knoppen 'Vinden' en 'Volgende 
vinden' (verrekijker) gebruiken om op naam te zoeken 
(of 1e paar letters--bvb, nam*). 

Klik daarna met de rechter muisknop op een 
lege (grijze) zone boven- of onderaan het 
scherm (niet in het midden), en selecteer 
Verwijderen.  Als u gevraagd wordt om te 
bevestigen, kies dan Ja. 
 
 
- Bewakingsronde (onderin het venster): hier 
kiest u een bewakingsronde die u wenst te 
bekijken of bewerken (of "Nieuwe ronde" om 
een nieuwe toe te voegen).  Deze zone toont 
een referentienummer; toegewezen door het 
systeem, tezamen met de naam van de 
bewakingsronde, eens die is gedefinieerd. 

- Naam: een toepasselijke naam/beschrijving 
voor de bewakingsronde.   
Tip:  Zorg ervoor dit in de standaard instelling van 
"Nieuwe ronde" te wijzigen. 

- Actie: de acties die moeten gebeuren indien de 
bewaker te laat is of afwezig bij een van de 
controlepunten (de ronde afbreken, een alarm 

Bewakingsrondes 
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inschakelen, en/of de uitgangssirene 
bij een specifiek paneel doen luiden). 

-  (Station / controlepunt lijst): het 
hoofddeel van dit scherm toont de 
stations (controlepunten) voor de 
geselecteerde bewakingsronde, in de 
volgorde zoals ze voorkomen.  De 
minimum en maximum tijden worden 
ook getoond (beide vanaf het vorig 
controlepunt, en het totaal ervan). 
Zone scherp/onscherp commando’s:  deze 
triggeren automatisch als de bewaker het 
voorgaande station betreedt binnen de 
toegestane tijd. 

- [Station kiezen]: klik hier om deuren 
en ingangspunten van 
bewakingsrondes toe te voegen aan 
deze bewakingsronde, en het 
toegelaten tijdsbereik voor de bewaker 
om aan te komen vanaf het vorige 
station / controlepunt (in minuten), in te 
stellen.  
Dit is net hetzelfde als met de rechter 
muisknop op het midden van het venster te 
klikken en "Nieuw toevoegen" te kiezen. 

Multi-paneel systemen:  onderwerpen die moeten 
toegevoegd aan een bewakingsronde kunnen 
ingesteld om te worden vertoond als één enkele lijst, 
of op een paneel-per-paneel basis.  Voor meer details 
over deze keuzes, raadpleeg "Andere bureaublad 
keuzes".   

-  [Verwijderen]: klik hierop om een geselecteerd 
controlepunt (deur of ingang) uit de 
bewakingsronde te verwijderen. 

-  [Bewerken]: klik hier om een bestaand 
controlepunt te wijzigen.   
+ Een andere deur of ingangspunt van 

bewakingsronde selecteren, en/of; 
+ Wijzigen van toegestane tijdsbereik voor de 

bewaker om toegang te krijgen tot dit 
controlepunt. 

-  [Omhoog]: verplaatst een geselecteerd 
controlepunt omhoog naar een vroegere positie 
in de bewakingsronde, terwijl de waarden van 
het tijdsbereik ongewijzigd blijven. 

-  [Omlaag]: verplaatst een geselecteerd 
controlepunt omlaag naar een latere positie in 
de bewakingsronde, terwijl de waarden van het 
tijdsbereik ongewijzigd blijven. 

Nadat de positie van enkele stations (controlepunten) 
werd gewijzigd in een bewakingsronde, moet u altijd 

opnieuw de min/max tijdswaarden controleren.  (Om de 
tijden te wijzigen, kiest u het onderwerp in de 
bewakingsronde, klikt u op [Bewerken], brengt u de 
gewenste wijzigingen aan en klikt u op [Ok] als u 
geëindigd is.) 

------------------------------------------------------------ 

- Deuren en ingangen (bovenaan het venster): 
hier selecteert u de specifieke deur of ingang die 
tot het station van de bewakingsronde behoort 
dat wordt toegevoegd of gewijzigd. 
Zone selecties:  zie verder “Automatisch zone 
onscherp / opnieuw scherp stellen”, hieronder. 
Om hier beschikbaar te zijn, moeten de specifieke 
zones en apparaten reeds  in het systeem 
gedefinieerd zijn.  Ingangen van bewakingsrondes 
moeten gedefinieerd zijn als "Aangepast punttype", 
met de "Preprocessen" ingesteld als 
"Bewakingsronde" (en het "Niveau" gewoonlijk als "24 
uren").  Voor meer details, raadpleeg:  
  "Deuren, lezers en verwante instellingen";  
 "Ingangspunten—Aangepaste punttypes", en: 
  "Ingangspunten—Bewaakte sensoren", al 
naargelang van toepassing.   

- Minimum tijd: de minimum toegestane tijd voor 
de bewaker om dit station (vanaf het 
voorgaande) te bereiken. 

- Maximum tijd: de maximum toegestane tijd 

Bewakingsrondes [Station kiezen]   (of [Bewerken]  ) 
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voor de bewaker om dit station (vanaf het 
voorgaande) te bereiken. 
Opmerking:  Voor het 1ste station (dwz. het 
"Startpunt" geselecteerd onder "Monitor 
bewakingsronde"), is het de tijd vanaf het moment 
dat de bewakingsronde wordt geactiveerd (dwz. als 
de bewakingsronde wordt 'toegevoegd' aan het 
scherm Bewakingsronde monitor). 

------------------------- 
Automatisch zone onscherp / opnieuw 
scherp stellen 
Als u een zone selecteert i.p.v. een deur 
of ingangspunt, kan deze zone 
automatisch onscherp of opnieuw scherp 
worden gesteld als de bewaker het 
voorgaande station betreedt binnen de 
toegestane tijd. 

- Scherpstelniveau:   voor een zone selectie 
levert dit keuzes voor zone scherp/onscherp 
stellen.   Opmerking:  "Scherp naar deelstand" komt 
alleen voor als de zone onscherp is gesteld (Uit); 
"Onscherp naar deelstand" komt alleen voor als de 
zone volledig scherp is gesteld (Aan). 

- Scherpstellen optie:  voor een zone selectie, 
wordt hiermee het type van scherpstellen 
ingesteld (d.w.z. of al dan niet sensors (punten) 
die niet ‘OK’ zijn, automatisch zullen overbrugd 
worden om scherpstellen toe te laten). 
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Controle status en 
controleren 
elementen 
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Plattegronden en video 
(visuele bewaking en 
status/controle) 

Status en bewaking met gebruik van 
visuele Director 

Welkom bij visuele Director 
(Plattegrond-/camerabeelden) 
Starten met V4.0, Guardall Director omvat 
een aangepaste visuele interface om live 
camera’s te bekijken, alarmen te bewaken 
en items te controleren.  We noemen dit de 
“Visuele Director”. 
Software licentie: Dit is een facultatief feature (vereiste 
een gepaste software licentie).  Voor meer informatie 
over het activeren van aangeschafte features zie verder 
in "Software Activeren en Licentie".   
Camera Ondersteuning: Camera’s worden ondersteund 
door Netvision vastlegstations  Voor meer informatie 
zie verder in de online help of de documentatie van de 
Netvision software. 

Rasterbeeld: Omwille van het visuele karakter gebruikt 
deze feature alleen het beeld ‘formulieren’. 

Oorspronkelijke instelling / Camera controle en 
regelingen:  deze sectie dekt het gebruik van 'Visuele 
Director' om taken als bewaken, status en controle uit 
te voeren.  Zie verder ook:  "Camera status/controle en 
regelingen", en "Oorspronkelijke instelling van:  beelden, 
plattegronden, camera’s die volgen / hieronder).   

Items die moeten beschikbaar zijn onder Controle & 
status hangen af van de bevoegdheden geassocieerd 
met het gebruikers-ID en PIN die wordt ingevoerd bij 
aanmelding voor "Controle & status".  Als u niet wordt 
gevraagd om een gebruikers-ID en PIN in te voeren, 
dan is er al een ingesteld voor automatische toegang in 
uw operator instellingen.  Voor meer details zie verder 
in de sectie over "Operators".   

Status bewaking (handmatig ofwel langs de werkbalk 
status) vereist dat het Guardall Director systeem in 
verbinding staat met het (de) specifieke paneel(en) en 
de specifieke apparaten moeten communiceren.   

 

Zie verder ook ( V4.0): 
+ Voor Status en Controle gebaseerd op het formulier: 

"Nakijken van status and controle items"   
+ Om paneel communicatie voor een nieuw systeem  

in te stellen: 
"Nieuwe installatie? Probeer de Wizard !"   

+ “Trabajar con eventos de video" bajo "Actividad de 
supervisión del sistema”.   

Verbinding met geassocieerde 
paneel(en), een overzicht: 
Tip:  Als u zal bezig zijn met het bekijken of controleren 
van camera’s, hoeft u geen paneelverbinding te 
initialiseren (d.w.z. u kan deze stappen overslaan). 

1) Ga na of u al verbonden bent door de 
statusbalk te controleren onderin het 
bewakingsvenster.   
(Multi-Account systemen: verzekert u zich ervan 
dat uw gewenste account geselecteerd is (klik op 
[Account Bestanden] in de structuur, en 
dubbelklik daarna op het specifieke account). 

2) Indien niet verbonden, controleer om u 
ervan te verzekeren dat de communicatie 
software uitgevoerd wordt op de 
specifieke PC’s.   
Detail:  Als de LCD/Telefoonikoon op de 
Windows-taakbalk zwart-wit is (kleur = loopt), 
start u de communicatiediensten op door het 
klikken op het ikoon met uw rechtermuistoets en 
door daarna "Starten Communicatie" te 
selecteren.   
Gerelateerd onderwerp:  Seriële poort / 
Modeminstallatie (Communications Manager) 

3) Selecteer Communicatie op de 
iconenbalk, of klik op [Communicatie] in 
de 'boom' en selecteer 
Uitstaand/Online.   

4) Klik nu op [+] onderin het formulier, of 
klik met de rechtermuisknop op het 
formulier en selecteer Nieuwe 
toevoegen in het pop-up menu.  Kies 
vervolgens de gewenste paneel(en) 
(dubbelklik om te kiezen), en stel “Actie” 
in als “Normaal” en “Frequentie” als 
“Continu verbonden” ().      
(Klik op OK wanneer voltooid). 

5) Controleer of de verbinding is gemaakt 
en kijk of het paneel wordt 
geactualiseerd. (Klik op ‘Paneelgroep’ en bekijk 
de status aan de rechterzijde van het scherm.)   

Opmerking: De features Controle & status zullen 
beschikbaar staan na beëindiging van 
paneelactualiseringen (kijk uit naar de 
verbindingsstatus ‘Verbonden’ en ‘Niet actief’.) 
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Zie verder ook (Verwante onderwerpen): 
+ "Paneelcommunicatie en actualiseringen"   

Toegang tot deze feature 
(Visuele Director) 
Ga na of u al aangesloten bent op 
het scherm(en) door de statusbalk 
te controleren onderin het 
bewakingsvenster.  (Multi-Account 
Systemen: kies eerst [Account Bestanden] 
in de 'boom' en dubbelklik daarna op het 
gewenste account. 
Als u op dit moment niet bent 
aangesloten, start dan een 
aansluiting zoals vooraf/hierboven 
reeds beschreven werd. 
Uitzondering: Als u zal bezig zijn met het bekijken of 
controleren van camera’s, hoeft u geen 
paneelverbinding te initialiseren. 

Onderwerp plaatsbepaler: 
Gebruik van iconenbalk: Kies "Visuele Director" op de 
iconenbalk (en meldt u aan met uw gebruikers-ID en 
PIN als dat wordt gevraagd). 

Gebruik van de boomstructuur: Klik op uw site-
/accountknop in de structuur, open Controle & Status 
en Paneel controle & status (klik op "+") en meldt u 
aan met uw gebruikers-ID en PIN als dat wordt 
gevraagd).  Kies vervolgens "Visuele Director" onder 
"Paneel controle & status". 

Als deze feature niet aanwezig is: Deze feature is 
alleen beschikbaar voor operators met toelating tot 
toegang van ALLE configuratieonderwerpen.  Het is 
mogelijk dat u uw sofware licentie moet actualiseren.   
Verwante onderwerpen  
+ "Operator Bevoegdheden".  
+ "Software activering en licentie".   

(Multi-Paneel Systemen: Plattegronden blijven niet 
beperkt tot individuele panelen (en camera’s zijn niet 
verbonden met panelen).   

Automatisch aanmelden: Om de ‘aanmelding’ 
automatisch te doen verlopen voor een specifieke 
operator zie verder in de sectie over "Operators" 
(Engels / technisch).   

Kiezen van beelden 
In het visuele Director scherm verschijnen 
gedefinieerde plattegrond-/camera-‘beelden’ 
op de "werkbalk beelden".  (Standaardpositie:  

rechterboven hoek van het scherm).  Beelden die 
alarmen bevatten worden aangeduid met 
een flikkerende alarmklok.   

Kies het gewenste ‘beeld’ op de werkbalk 
om het te openen. 

Camera’s geactiveerd door gebeurtenis:  deze 
verschijnen in ‘cameraweergaven’ die de laatst 
geactiveerde camera tonen (behorend tot het specifieke 
‘camerabeeld’).  Uitzondering:  Dit type venster sluit 
wanneer u een verschillend ‘beeld’ selecteert, of zich 
naar een ander scherm/topic verplaatst. 

Zie ook:  “Trabajar con eventos de video" bajo 
"Actividad de supervisión del sistema”.   

Als u een kleine pijl-omlaag ziet op het uiteinde van de 
werkbalk kan u erop klikken om toegang te krijgen tot 
bijkomende plattegrond-/camerabeelden.  
Opmerking: Als uw weergavemodus is ingesteld op 
800x600 is het misschien nodig om de beeldnamen op 
de werkbalk te verbergen om toegang te hebben tot de 
pijl-omlaag.   (Klik met de rechtermuisknop op de 
werkbalk “Beelden” en schakel Knoppen weergeven 
uit.) 

De balken aan het linkeruiteinde van de werkbalk laten 
u toe om het naar een nieuwe positie te slepen indien 
gewenst (bij een vaste locatie of drijvend boven het 
bureaublad).  Tip: Als het beeld op een niet gewenste 
locatie wordt neergezet, klik dan op [Herstellen] op de 
hoofdwerkbalk. 

Bewegen en in- of uitzoomen 
Dubbelklik op het beeld (in een lege zone) 
om een plattegrond- of camerabeeld te 
vergroten.  Klik op [Terug] om terug te 
keren naar de vorige afmeting. 

Op dezelfde manier kan u dubbelklikken op 
een link om het beeld te zien als links naar 
camera’s en/of andere plattegronden deel 
uitmaken van uw plattegronden.    

De 'Beelden' werkbalk 

 

 De "Beelden" werkbalk voorziet in toegang tot alle 
plattegrond-/camerabeelden die op het huidig moment zijn 
ingesteld. 
Om de beeldnaam tekst in de werkbalk te tonen of te verbergen: 
Klik met de rechtermuisknop op de titelbalk en kies "Knoppen 
weergeven". 

Zie verder ook: "Oorspronkelijke instelling van:  Beelden, 
Plattegronden, Camera’s"   
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(Methode 2: klik met de rechtermuisknop op de link en 
kies Ga naar link.) 

Als u klaar bent om terug te keren naar de 
vorige plattegrond, klik dan op [Terug]. 
Als de iconen voor zone/apparaat een grijze kleur 
hebben: U heeft geen verbinding met het specifieke 
paneel of account.   
Zie voor meer details: “Verbinding met geassocieerde 
paneel(en), een overzicht” (vooraf/hierboven): 

Indien geen camera(s) beschikbaar is(zijn): Dit kan 
betekenen dat het Netvision beeldstation dat van 
toepassing is niet werkt. 

Camera controle en regelingen:  u kan gemakkelijk een 
camera met Pan-Tilt-Zoom-operatie richten of zoomen.  
Nog een aantal andere cameracontroles zijn voorzien.   

QuickRef:   (onderin het cameravenster).   
Ook:  Extra, Opties, (Visuele Director )   
  Camera status/controle en regelingen (>>).   
------------------------- 
Volledig scherm: Dubbelklik twee keer op 
de titelbalk van de visuele Director om deze 
over het ganse scherm te tonen.   
(Dubbelklik opnieuw op de titelbalk om terug 
te keren naar normaal, en klik vervolgens op 
[Terug] op de hoofdwerkbalk.) 

In- en uitzoomen van een plattegrond:  
klik op de gewenste plattegrond en gebruik 
daarna één van de volgende methodes: 
 Gebruik uw rolwiel van de muis, of; 
 Gebruik (+)  /  ( - ) (vergrootglas) knoppen 

onderin, of; 
 Gebruik de ‘schuifbalk’ aan de rechterkant 

van het scherm, of; 
 Klik met de rechtermuisknop in een leeg 

deel van de plattegrond.  Kies daarna 
Zoomen en de door u gewenste actie. 

Om rond te bewegen (rollen) binnen een 
plattegrond heeft u 3 keuzes.  (1st klik op de 
gewenste plattegrond.)  Vervolgens: 
 Klik en sleep in een lege zone van de 

plattegrond (houdt de muisknop 
ingedrukt), of; 

 Gebruik de schuifbalken, of; 
 Gebruik de “Universele schuif” feature van 

de muis (indien het daarvoor is ingesteld). 

Als u met uw rechtermuisknop op 
een blanke plek op een kaart klikt 
Zoem:   
- Voorziet in verschillende selecties voor het in- 
en uitvergroten op een kaart. 

Weergave:   
- Toon schuifbalk van zoemfunctie:  Hiermee 
kan men de schuifbalk instellen bij het in- en  
uitvergroten (d.w.z. visueel in- en 
uitvergroten).   

- Toon omschrijvingen:  Hiermee worden 
omschrijvingen van visuele objecten op 
kaarten in of uitgeschakeld. 
Tip:  Vanaf Director v4.66 wordt deze waarde 
onafhankelijk voor iedere operator/gebruiker 
opgeslagen.   

Lokaliseren van items op een 
ingewikkelde plattegrond en filteren 
om op gegeven ogenblik minder 
items te tonen  
Laat toe  om een plattegrond tijdelijk te 
beperken om alleen een specifiek type 
apparaten/objecten te tonen: 
1) Klik binnen de gewenste plattegrond. 
2) Klik op de kleine pijl-omlaag aan de 

rechterkant van "Filter:".  Opmerking: 
Onderaan het venster met de plattegrond (NIET 
klikken op de [Filter] knop onderin het 
gebeurtenissen-/bewakingsvenster. 

3) Kies daarna het gewenste onderwerp 
uit de pop-up menu. 

Controleer de plattegrond daarna op 
item(s) die u interesseren.  Als u het 
gewenste item niet kan vinden op de 
plattegrond, kijk dan (en kies) in de lijst 
met items onderin het venster met de 
plattegrond.   
(Als u het dan nog niet kan vinden, verzeker u ervan 
dat het gewenste item niet toevallig werd uitgefilterd.) 
Tip: De plattegrond zal automatisch veranderen om het 
geselecteerde item weer te geven.  Voor details over 
status en controle zie verder in de volgende sectie. 
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- Item (onderin het formulier): Laat toe 
om een specifieke plaats te vinden op 
een ingewikkelde plattegrond; 
Tip: Selecties maken is hier best geschikt 
voor ingewikkelde plattegronden.  Bij 
eenvoudiger plattegronden kan u er de 
voorkeur aan geven om de plattegrond 
visueel te scannen.  Voor details over 
status en controle zie verder in de volgende 
sectie. 

- Filter: Laat toe om tijdelijk een 
geselecteerde plattegrond te beperken 
om alleen specifieke apparaten te 
tonen (klik op de kleine pijl-omlaag om 
de beschikbare keuzes te bekijken). 
Tip: Niet verwarren met de [Filter] knop 
onderin het gebeurtenissen-
/bewakingsvenster.  Opmerking: Het 
filtereffect is effectief tot u een verschillende 
plattegrond selecteert (of een onderwerp 
buiten de Visuele Director).   

- (+)  /  ( - ) (vergrootglas symbolen) en de 
'schuifbalk' aan de rechterzijde van het 
scherm: Deze laten toe om in of uit te 
zoomen op een geselecteerde 
plattegrond. 
Om de schuifbalk te tonen of te verbergen: 
klik met de rechtermuisknop in een leeg 
deel van de plattegrond.  Kies vervolgens 
"Beeld", en "Zoom schuifbalk 
weergeven" uit de pop-up menu. 

Bekijken van status van een 
zone of apparaat 
Open het “Beeld” dat van 
toepassing is en (lokaliseer) en kies 
het gewenste apparaat (Details: 
vooraf/hierboven). 

Beweeg vervolgens met de 
muiscursor heen en weer over de 
item en kijk uit voor een pop-up 
statusscherm. 

Sprong naar het controle- en statusformulier: 
Klik met de rechtermuisknop op de zone of 
het apparaat en selecteer in de pop-up menu: 
“Schakelen naar controle- en statusscherm 
voor dit item”.  
 

Controle & status Paneel controle & status  
Visuele Director 

  

 

 

 

 

 

 

 

Item legenda 

Een Zone (bevat alle geassocieerde apparaten); 

Een Deur en geassocieerde lezer(s); 

Een Ingangspunt (sensor); 

Een uitgangspunt (elektronisch getriggerd 
apparaat); 

Een expansie Module; 

Een Lift en geassocieerde lezer; 

Een suite beveiligingstoetsenbord; 

Een link naar een live camera, of andere 
Plattegrond. 

Flikkerend groen vakje: Dit geeft een 
‘geselecteerd’ item op een plattegrond aan.  (Dit 
behoort tot de navegatie met de browse-knoppen 
onderaan het scherm.) 

Om item namen te tonen of te verbergen op een 
plattegrond: Klik met de rechtermuisknop in een 
leeg deel van de plattegrond.  Kies vervolgens 
"Beeld", en "Item tekst tonen" uit de pop-up menu. 
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 Meerdere statusaspecten zullen 
vertoond worden voor deze specifieke 
zone of apparaat.  Indien meer 
informatie vereist is over de in lijst 
gebrachte informatie, zoek dan naar 
een toepasbare topic onder “Nakijken 
van status en controle items”. 

On line help: Open de Help menu en kies 
"Onderwerpen" (verzeker u ervan dat het 
tabblad Inhoud werd geselecteerd).  Indien 
de Help al open staat, kies dan 
[Onderwerpen] en daarna het tabblad 
Inhoud.  
Handleiding  Zoek in de inhoudstafel vooraan in de 
handleiding. 

Controle van een zone of apparaat 
Open het “Beeld” dat van toepassing is en 
(lokaliseer) en kies het gewenste apparaat 
(Details: vooraf/hierboven). 

Klik vervolgens met de rechtermuisknop op 
het apparaat en selecteer de gewenste actie 
in de pop-up menu. 

Sprong naar het controle- en statusformulier: Klik met 
de rechtermuisknop op de zone of het apparaat en 
selecteer in de pop-up menu: “Schakelen naar controle- 
en statusscherm voor dit item”. 

Werken met alarmen 
Als een alarm afgaat moet u steeds 
verifiëren wat er de oorzaak van was.  Zeker 
iemand uitsturen om alle situaties te 
behandelen die aandacht behoeven. 

 
 
------------------------- 
Klik met de rechtermuisknop op de 
specifieke ‘Zone’ op de plattegrond en 
selecteer Stilte om het alarm stil te leggen. 

Klik met de rechtermuisknop op een 
apparaat of zone om het gebeurtenis-
/bewakingsvenster in te stellen zodat alle 
gebeurtenissen met dit apparaat of zone 
geassocieerd worden getoond. Kies 
"Oplossen en tonen van alle 
gebeurtenissen voor dit item".  Klik met 
de rechtermuisknop op het apparaat of zone 

om alleen de alarmen ermee geassocieerd 
te bekijken, en kies "Oplossen".   
Voor meer informatie over werken met het 
bewakingsvenster zie verder in “Bewaking 
systeemactiviteit”.   
------------------------- 
Klik op het gekleurde vakje aan de 
linkerzijde van het alarmbericht om een 
commentaar in te voeren en stel een enkel 
alarm in als opgelost (of niet).  Als het kleine 
scherm verschijnt, voer dan een gepast 
commentaar in en selecteer [Opgelost] of 
[Onopgelost behouden]. 

Klik met de rechtermuisknop op het 
bewakingsvenster en selecteer "Alles 
oplossen" om een commentaar in te voeren 
en alle alarmen voor een apparaat of zone 
in te stellen als ‘Opgelost’ (of niet).  Voer 
daarna een gepast commentaar in en 
selecteer [Opgelost] of [Onopgelost 
behouden]. 

__________________________________________ 

Gemeenschappelijke commando’s—Alle 
items  
(Na klikken met rechtermuisknop op het item) 

- Oplossen (bij alarm): Stelt het gebeurtenis-
/bewakingsvenster zodanig in dat alleen de huidige 
alarmen voor gekozen zone of apparaat worden 
weergegeven; 

- Oplossen en tonen van alle gebeurtenissen 
voor dit item (bij alarm): Stelt het gebeurtenis-
/bewakingsvenster zodanig in dat alle alarmen 
en gebeurtenissen voor gekozen zone of 
apparaat worden weergegeven; 

Zone- en apparaatstatus  
(Muis heen en weer bewogen over een item) 

 



21-0381D v4.7.4 Welkom Rapport Control Admin Sys Config Tech-Ref 59 

Gebeurtenis-/bewakingsvenster terug naar vorige 
staat: Klik op [Terug naar vorige filter] onderin het 
venster. 

- Schakelen naar controle- en statusscherm 
voor dit item: Dit laat u een sprong maken voor 
het gekozen item naar het “Controle & status”-
scherm dat gebaseerd is op een formulier. 

__________________________________________ 

Zone commando’s (Na klikken met 
rechtermuisknop op de zone) 
Zie verder ook: "Gemeenschappelijke commando’s", 
vooraf/hierboven. 

---------------------------------------------------------------------- 

- Uit / Deelstand / Aan: deze selecties laten toe 
om de zone handmatig scherp of onscherp te 
stellen (dwz het scherpstelniveau in te stellen); 
Tip: Als er ingangspunten (ingangen) zijn voor het 
ogenblik zijn uitgeschakeld of overbrugd, zal u door de 
stappen worden geleid om eerst hier doorheen te 
komen (overbruggen / bevestigd).  

- Stilte (als een item in ‘alarm’): Sluit het geluid 
van de huidige alarmen af (d.w.z. het geluid van 
het alarmuitgang en LCD-toetsenbord zoemers 
worden uitgeschakeld). 

- Overwerken  Laat toe  om de geplande sluittijd 
van de zone aan te passen met incrementen 
van 30 minuten. 

- Alle deuren in deze zone vergrendelen: 
Vergrendelt alle deuren met ten minste een 
lezer geassocieerd met de specifieke zone: 

- Alle deuren in deze zone ontgrendelen: 
Ontgrendelt alle deuren met ten minste een 
lezer geassocieerd met de specifieke zone: 

- Resetten gebruikersaantal in zone:  Dit laat 
toe om "gebruikers-aantal" voor deze zone terug 
te zetten naar nul. 
Opmerking:  'Gebruikers-tellen' kan geconfigureerd 
voor iedere zone. 
Ref:  Configuratie  Zones  Activiteit. 

_________________________________________ 

Deurcommando’s (Na klikken met 
rechtermuisknop op een deur) 
Zie verder ook: "Gemeenschappelijke commando’s", 
vooraf/hierboven. 

---------------------------------------------------------------------- 

- Vergrendelen: Vergrendelt (sluit opnieuw) de 
specifieke deur. 

- Ontgrendelen: Ontgrendelt de specifieke deur. 

- Eenmalige normale ontgrendeling: 
Ontgrendelt de deur voor een zelfde duur als de 
standaard “ontgrendelingsduur”.  Dit is hetzelfde 
als iemand die toegang krijgt met een 
toegangskaart of –token. 

- Eenmalige verlengde ontgrendeling: 
Ontgrendelt de deur voor een zelfde duur als de 
“verlengde ontgrendelingsduur”.  Dit is hetzelfde 
als een gebruiker die toegang krijgt met 
“verlengde ontgrendeling/MIVA” met een 
toegangskaart of –token. 

- Uitstaande ontgrendeling: 
Ontgrendelingscommando dat wacht tot een 
persoon de installatie door een specifieke deur 
binnenkomt. 

- Laatste gebruiker toestaan -- Lezer 1 (of 2):  
Indien de laatste gebruiker bij een lezer toegang 
werd geweigerd, zal dit een 'Eenmalige 
ontgrendeling' uitgeven en die kaart/gebruiker 
aanmelden als toegelaten ingang.    

 Kaarten kunnen geweigerd omdat ze vervallen zijn, 
vergrendeld, verkeerde tijd, verkeerde deur klasse, 
enz. -- zo lang als ze gedefinieerd zijn in het 
systeem. 

 Deze feature zal niet beschikbaar zijn indien 
iemand anders toegang is verleend, of na 5 
minuten vanaf het moment dat de persoon toegang 
werd geweigerd (ook al kunnen ze gewoon hun 
kaart/token opnieuw presenteren). 

 Dit kan gebruikt samen met een camerabeeld 
geactiveerd door een gebeurtenis voor de deur 
(zodat een bewaker op afstand de persoon kan 
zien).  Verwante onderwerpen:  "Oorspronkelijke 
instelling van:  Beelden, Plattegronden, Camera’s” 
(stap 3b). 

 Dit kan ook gebruikt samen met de pop-up-feature 
"Foto-Verificatie" (als die is ingesteld om te 
triggeren bij gebeurtenissen met 'Toegang 
geweigerd').  Verwante topics:  "Visueel verifiëren 
gebruikers (Foto-Verificatie)"   

 Dit kan niet gebruikt (of is niet van toepassing) bij: 
- Kaarten die werden ingeschreven of 

uitgeschakeld bij een lezer daarvoor ingesteld (al 
zal het van toepassing zijn voor geweigerde 
kaarten omwille van verkeerde zone/tijd, enz.); 

- Toegang werd geweigerd door sluisfunctie 
inbreuken of zone/onscherpstellen 
bevoegdheidskwesties. 
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__________________________________________ 
Ingangspunt commando’s  
(Na klikken met rechtermuisknop op een sensor) 
Zie verder ook: "Gemeenschappelijke commando’s", 
vooraf/hierboven. 

---------------------------------------------------------------------- 

- Overbruggen / Verwijderen overbruggen: 
"Overbruggen" laat toe om een zone met een 
uitgeschakeld of defect ingangspunt (sensor) 
scherp te stellen.  "Verwijderen overbruggen" 
laat toe om het ingangspunt opnieuw te 
bewaken (voor een sensor die "OK" is). 

__________________________________________ 

Uitgangspunt commando's (Na klikken met de 
rechter muisknop op Uitgang/apparaat) 
Zie verder:  "Gewone commando's", 
vooraf/hierboven. 

---------------------------------------------------------------------- 

Tips:  Eerst "Handmatige uitgangscontrole" 
selecteren.  Bijkomende parameters verschijnen 
wanneer van toepassing (duur, enz.). 

- Normaal:  Geen handmatige controle (d.w.z. 
terugkeren naar normale operatie); 

- Altijd:  Laat toe om de uitgang continu in te 
stellen als Aan of Uit (tot handmatige controle is 
verwijderd). 

- Tijdelijk:  Laat toe om de uitgang één keer te 
pulseren/schakelen.  Bijkomende selecties 
zullen verschijnen voor:   Of het moet 
geschakeld naar Aan (hoog), of Uit (laag);   De 
status waarin het nadien wordt gelaten (Uit, 
Aan, of Normaal);   Hoe lang de relais 
geschakeld zal blijven (1 seconde tot 1 week). 

- Bedrijfscyclus (1 sec Aan/1 sec Uit):  De 
uitgang zal continu aan en uit gepulseerd 
worden voor een geselecteerde duur (1 seconde 
tot 1 week). 

__________________________________________ 

Lift commando’s (Na klikken met 
rechtermuisknop op een lift) 
Zie verder ook: "Gemeenschappelijke commando’s", 
vooraf/hierboven. 

---------------------------------------------------------------------- 

- Veilig / vrijgegeven: Laat toe om beveiligde 
toegang toe te passen of te verwijderen voor 
alle etages met toegang vanuit de specifieke lift. 
(Veilig: een toegangskaart of –token verleent toegang 
tot specifieke etages; Vrijgegeven: iedereen heeft 
toegang tot alle etages zonder kaart of token. 

Controle van etage (met toegang vanuit alle liften): 
Zie verder in "Status nakijken of Controle van etages"   

Camera status/controle en 
regelingen 

Inleiding 

Nog een aantal andere cameracontroles zijn 
voorzien die u toelaten om:   PTZ-camera’s 
te richten of zoomen;   Verbindingsstatus te 
controleren;   Beeldkwaliteit aan te passen, 
enz.  Deze features staan ter beschikking 
vanop de video werkbalk in ieder 
camerabeeld, met extra camera-instellingen 
beschikbaar onder:  Extra, Opties. 

Zie ook:  "Videogebeurtenissen instellen".   

De video werkbalk 

Als u werkt in een 'beeld' dat een 
camerabeeld bevat, zal een kleine knop in 
de linker onderhoek u toegang verlenen tot 
de video werkbalk. 
Om deze feature te gebruiken, raadpleeg de 
itembeschrijvingen voor de video werkbalk, 
plus de volgende secties. 
Opmerking:  de video werkbalk is beschikbaar als 
plattegronden worden bekeken of aangepast, maar niet 
bij het instellen van ‘Beelden’. 
 
 

 (Video werkbalk tonen) 

 

- Video werkbalk verbergen:  sluit/verbergt de 
video-werkbalk; 

- Beeldgrootte wijzigen:  laat toe om de 
maximaal getoonde beeldgrootte voor een 
camera in te stellen (details volgen verder);  

- Berichten bekijken:  laat toe om de status van 
de camera/PTZ-verbinding voor de camera te 
bekijken (details volgen verder); 
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- Start PTZ:  laat toe om te werken met een 
PTZ-camera (details volgen verder); 

Een Pan/Tilt/Zoom-camera 
controleren 

U kan gemakkelijk een camera met 
Pan-Tilt-Zoom-operatie richten of 
zoomen. 
Oorspronkelijke instellingen:  PTZ-camera’s 
moeten geïdentificeerd en juist ingesteld 
worden.   
Details:  Stap 1b:  Camera’s definiëren 
(onder “Oorspronkelijke instelling van:  
beelden, plattegronden, camera’s”, volgt 
verder).   
Machtigingen gebruiker:  slechts één 
persoon tegelijk kan een specifieke PTZ-
camera (COM-poort) controleren.  Wie 
toegang krijgt is gebaseerd op: 
 de gebruikersnaam toegewezen aan een 

camera tijdens oorspronkelijke instelling;  
 PTZ-gebruiker prioriteiten gedefinieerd bij 

het capture station (voor iedere PTZ-
gebruikersnaam). 

'Camerabeelden’ geactiveerd door gebeurtenis:  
controle van PTZ-camera's wordt niet ondersteund bij 
‘camerabeelden’ geactiveerd door een gebeurtenis – al 
kan u een ‘beeld’ gebruiken dat de specifieke camera 
bevat (of een link naar de camera) om toegang te 
krijgen tot PTZ-controle. 

Stappen: 
1) Open het ‘Beeld’ dat het gewenste 

camerabeeld bevat. 
Iconen balk:  Visuele Director 
(+Gebruikersaanmelding indien gevraagd).   
Boom:  Controle & status, Paneel controle & 
status (+Gebruikersaanmelding indien gevraagd), 
Visuele Director.   

Selecteer daarna op de werkbalk ‘Beelden’ (boven 
rechts). 

2) Open de video werkbalk door op de 
knop in de linkeronder hoek van het 
camerabeeld te klikken.  Klik daarna op 
de 4de knop ("PTZ starten"). 

3) Beweeg de muis rond het camerabeeld 
en kijk hoe de cursor verandert in een 
pijl of vergrootglas. 

4) Klik op het beeld (of klikken en ingedrukt 
houden) terwijl de cursor de gewenste 
actie toont. 

Voor opties en meer informatie, raadpleeg 
het schermbeeld en de item-beschrijvingen. 
 
 

- Voor camera’s die de pan-tilt-zoom (PTZ)-
controle ondersteunen, zal de muiscursor 
wijzigen om verschillende pan-tilt-zoom 
richtingen aan te geven al naargelang u rond het 
camerabeeld beweegt.  (Klik, of klikken-en-
indrukken met de muis in de gewenste richting.) 
Om uit te zoomen:  met de rechtermuisknop klikken 
en ingedrukt houden in het centrum van het scherm 
(vergrootglas). 

- PTZ-snelheid regelen:  na te klikken op "PTZ 
starten" zal een extra knop verschijnen aan de 
rechterkant die u toelaat om de PTZ-
snelheidscontrole te openen.  De lengte van de 
blauwe balk duidt de huidige relatieve snelheid 
aan.  Om de snelheid te regelen, klikt u op een 
nieuwe positie op de snelheid indicatorbalk, of 
op de + / - symbolen aan de uiteinden. 

- X:  hiermee sluit de PTZ-snelheidscontrole en 
keert u terug naar het camerabeeld.   

   Daarna rond het camerabeeld bewegen 
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Camera/PTZ-
verbindingsstatus controleren 

Camera- en PTZ-verbindingsstatus 
kunnen altijd worden bekeken. 

Stappen: 
1) Open het 'Beeld’ dat het 

gewenste camerabeeld bevat. 
Iconen balk:  Visuele Director 
(+Gebruikersaanmelding indien 
gevraagd).   
Boom:  Controle & status, Paneel 
controle & status 
(+Gebruikersaanmelding indien 
gevraagd), Visuele Director. 

Selecteer daarna op de werkbalk 
'Beelden’ (boven rechts). 

2) Open de video werkbalk door 
op de knop in de linkeronder 
hoek van het camerabeeld te klikken.  
Klik daarna op de 3de knop ("Berichten 
bekijken"). 

Voor verdere informatie, raadpleeg de 
itembeschrijvingen voor dit scherm. 
 
 

- Dit scherm toont de verbindingsstatus voor de 
camera die wordt bekeken. 
Flikkerend geel symbool:  als er zich een probleem 
voordoet (zoals een PTZ-timeout), dan zal de knop 
‘Berichten bekijken’ verschijnen als een 
waarschuwingssymbool. 

- X:  dit sluit het statusvenster en brengt u terug naar 
het camerabeeld.    
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De maximale camerabeeld 
grootte instellen 

Camerabeelden stellen zelf de 
grootte in naargelang het venster 
waarin ze worden vertoond.   

Uitzondering:  om gekartelde 
beelden te vermijden, kan u de 
maximale beeldgrootte voor iedere 
camera instellen. 

Stappen: 
1) Open het 'Beeld’ dat het gewenste 

camerabeeld bevat. 
Iconen balk:  Visuele Director 
(+Gebruikersaanmelding indien gevraagd).   
Boom:  Controle & status, Paneel controle & 
status (+Gebruikersaanmelding indien gevraagd), 
Visuele Director. 

Selecteer daarna op de werkbalk 'Beelden’ (boven 
rechts). 

2) Open de video werkbalk door op de 
knop in de linkeronder hoek van het 
camerabeeld te klikken.  Klik daarna op 
de 2de knop ("Beeldgrootte wijzigen"). 

3) Klik op de pijltoets naar beneden aan de 
rechterkant om de lijst te openen en te 
selecteren. 

Voor verdere informatie, raadpleeg de 
itembeschrijvingen voor dit scherm. 
 

 

- Dit scherm laat toe om de maximale 
beeldgrootte voor de bekeken camera in te 
stellen. 

- X:  hiermee sluit de controle van de 
beeldgrootte en keert u terug naar het 
camerabeeld.   

Camerakwaliteit regelen voor uw 
verbinding/bandbreedte 

Er zijn verschillende kwaliteitsinstellingen 
van het camerabeeld voorzien om tragere 
verbindingssnelheden en gereduceerde 
bandbreedte-toepassingen toe te laten. 

Opmerkingen:  deze selecties gelden voor alle 
camera’s voor het geselecteerde account.  Features die 
behoren tot plattegronden en camera’s worden niet 
ondersteund met enkele paneel licentie. 

Maximale beeldkwaliteit:  camerabeelden worden 
verstuurd gebaseerd op de opnamemodus van het 
NetVision capture station (indien op dat moment daar 
opgenomen), of per huidig/laatst vertoonde 
beeldgrootte voor een camera vertoond op dezelfde 
capturekaart bij het capture station. 

Stappen: 
1) Multi-account systemen:  Zorg ervoor 

zich 'in' het gewenste account te 
bevinden.    
(Klik op [Account mappen] in the 
'boom', dubbelklik op het specifieke 
account.) 

2) Open het menu Extra en selecteer 
Opties.  (Tip:  indien niet in de lijst, zie dan stap 
1). 
Opmerking:  Als het scherm “Opties” alleen een 
‘Autostart’ bevat, betekent dit dat u een enkel 
paneel licentie heeft (plattegronden/camera’s niet 
ondersteund). 

3) Raadpleeg de selectie-beschrijvingen 
voor dit scherm terwijl u selecties maakt. 

Tip:  de gemakkelijkste manier om deze instellingen te 
wijzigen is met de gekleurde knoppen aan de 
onderkant.  Zie verder “Gekleurde knoppen” voor meer 
details. 
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- Interval   Stelt de duur in tussen 
verzoeken voor camerabeelden—in 
milliseconden (1000 = 1 beeld per 
seconde).  

- Kwaliteit  Stelt de relatieve 
hoeveelheid videomateriaal in dat 
moet bevat in beelden zonder 
knoppen.  Zie verder ook “Toets 
snelheid”. 

- Datasnelheid:  dit is een eigenschap 
van de bandbreedte controle die de 
maximale videodata 
transmissiesnelheid bepaalt.   
(Standaard:  Laag = 56, Medium = 
220, Hoog = 3000). 

- Toetssnelheid:  dit bepaalt hoe vaak 
een volledig beeld wordt verzonden, 
vergeleken met alleen de wijzigingen 
van het vorige beeld.  Lagere waarden 
leveren een betere beeldkwaliteit en vereisen 
meer bandbreedte. 

------------------------- 
- Gekleurde knoppen:  deze knoppen leveren 
(van links naar rechts):  Een snelle manier om 
terug te keren naar:   Algemene standaard 
waarden, of;   
selecteer voorgedefinieerde standaard waarden 
geschikt voor:   Laag,   Medium, of;   
 Hoog beschilbare bandbreedte (d.w.z., 
inbelverbinding, DSL/kabel, of locaal netwerk). 

Oorspronkelijke instelling 
van:  Beelden, Plattegronden, 
Camera’s 

Inleiding tot map/camera instelling 
"Beelden" en "Mappen" moeten eerst 
ingesteld vooraleer visuele bewaking en/of 
status & controletaken kunnen worden 
uitgevoerd.   
Opmerking:  het is uitermate nuttig om zich vertrouwd 
te maken met de werking van deze functie, en te 
plannen welke instelling u wenst voor beelden en 
mappen vooraleer u begint. 

Rasterbeeld:  omwille van zijn visueel karakter, gebruikt 
deze functie alleen het ‘formulier’ beeld. 

Toestemmingen:  instellen van mappen, camera’s en 
'beelden' vereist een operator met de toestemming 
"Visual Director configureren".  Deze toestemming is 
ook vereist om de kwaliteit/grootte van het camerabeeld 
te wijzigen (rechter muisknop menu). 

Ondersteunde mapbestand formaten 
Mapbeelden die moeten gebruikt voor deze 
functie moeten eerst opgeslagen in een van 
de volgende bestandsformaten: 
 Vector/beeld-formaten:  WMF, EMF 
 Bitmap/foto-formaten:  BMP, JPG 
Opmerking:  Schaalbare grafische afbeeldingen 
werken het beste (EMF, WMF), en zijn dus ook 
aanbevolen—vooral voor meer gedetailleerde 
kaarten.   

Vereisten voor bekijken van camera 
Cameragebruik (en PTZ besturing) wordt 
ondersteund door NetVision en andere 
videoservers.  
DVR Types:  Ondersteunde video-servers zijn o.a.: 

* NetVision (V2.1 of V2.2 en nieuwere versies) 
Ja (via "Visual Director") 

* Maart R4 & R5 
Optioneel via licenties (beginnend met V4.7).   

* VeDVR / NVe (ingebed) 
Optioneel via licenties (beginnend met  V4.71).  

Opmerking:  Playback voor video-events wordt NIET 
ondersteund voor Maart R4 DVRs.   

Extra (menu) Opties (Visuele Director ) 
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Vereiste items: 
 TCP/IP protocol moet geïnstalleerd en 

ingesteld op uw PC (dit gebeurt gewoonlijk 
automatisch als onderdeel van de MS Windows 
installatie); 

 Een beschikbare verbinding met een 
network, het Internet of een 
"inbelverbinding", om een verbinding met 
het capture station toe te laten; 
(En de capture station PC en software moeten 
geactiveerd zijn.) 

 Het IP-adres (of naam) van iedere 
specifieke capture station PC moeten 
gekend zijn; 

 De capture station "Videoserver" moet 
ingesteld staan om iedereen camera’s te 
laten bekijken (langs het  Windows 

controlepaneel); 
 Het gewenste cameranummer moet 

gekend zijn; 
 Voor controle van PTZ-camera’s (pan-tilt-

zoom), moet u over een geldige PTZ-
gebruikersnaam beschikken voor ieder 
specifiek capture station. 

Voor details over instelling van een Netvision capture 
station, raadpleeg de online help of andere 
documentatie geleverd bij de Netvision software. 

Stap 1a:  Bronmappen definiëren 
Mapbeeld bestanden moeten geïdentificeerd 
voor het systeem vooraleer ze kunnen 
vertoond worden. 
Onderwerp locator:   
Iconenbalk: beelden aanpassen,  (aanmelden 
met een gebruikersnaam & ID indien nodig), 
selecteer  Mappen . 
In de boom:  Klik op uw site-/accountknop in de 
structuur, open Controle & Status en Paneel 
controle & status (klik op "+") en meldt u aan 
met uw gebruikers-ID en PIN als dat wordt 
gevraagd).  Kies vervolgens:  "Visuele Director" 
(+),   
beelden aanpassen,  Mappen . 
Multi-account systemen:  kies eerst [Accountmappen] 
in de 'boom', en dubbelklik op het gewenste account. 

Klik op [Toevoegen] om een nieuwe map in 
te stellen, of klik met de rechter muisknop op 

een bestaande en selecteer Map bewerken.  
Stel daarna de naam in zoals gewenst, en 
klik op [ . . . ]  om te bladeren naar een 
gewenst beeldbestand (selecteer het bestand en 

klik op [Openen] ).   

Raadpleeg de selectiebeschrijvingen voor meer 
informatie (vooral "Dubbele map aanmaken"). 

 
 

Visuele Director Beelden aanpassen 
Mappen  
- [Toevoegen]:  toelaten om een nieuw 
mapbeeld te identificeren; 
Opmerking:  Schaalbare grafische afbeeldingen 
werken het beste (EMF, WMF), en zijn dus ook 
aanbevolen—vooral voor meer gedetailleerde 
kaarten.   

- [Verwijderen]:  toelaten om bestaande map uit 
de lijst te verwijderen. 

Na klikken met de rechter muisknop op 
bestaande map in de lijst 
- Nieuwe map toevoegen:  toelaten om een 
nieuw mapbeeld te identificeren; 
Opmerking:  Schaalbare grafische afbeeldingen 
werken het beste (EMF, WMF), en zijn dus ook 
aanbevolen—vooral voor meer gedetailleerde 
kaarten.   

- Map bewerken:  toelaten om de naam of het 
bronbestand van een map die al werd 
geïdentificeerd voor het systeem, te wijzigen; 

- Dubbele map aanmaken:  als zones en 
apparaten worden toegevoegd aan een 
specifieke map (stap 3a, volgt/hieronder), zullen 
alle beelden die dezelfde map gebruiken 
dezelfde items vertonen.  "Duplicaat plattegrond 
creëren" laat toe om verschillende plattegronden 
in te stellen gebaseerd op hetzelfde 
beeldbestand. 
Opmerkingen:  Voor een plattegrond met apparaten 
die er al op staan, de plaatsing van de apparaten 
wordt eveneens gekopieerd (deze 
verwijderen/wijzigen naargelang gewenst).    

- Map verwijderen:  toelaten om een bestaande 
map van de lijst te verwijderen. 

----------------------------------------------- 
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Stap 1b:  Camera’s definiëren 
Camera’s moeten geïdentificeerd 
vooraleer ze kunnen vertoond door 
de Director software.  Camera's 
kunnen:   Verschijnen op 
plattegronden;   Verschijnen in 
‘Camerabeelden geactiveerd door 
een gebeurtenis' (zie 1c);  
 Geassocieerd worden met 
ingangspunten of 
deurgebeurtenissen om 
‘Videogebeurtenissen' aan te 
maken.   
Verwant:  "Videogebeurtenissen instellen".   

Onderwerp locator:   
Iconenbalk:  Beelden aanpassen,  
(aanmelden met een gebruikersnaam & 
ID indien nodig), selecteer de  
Camera’s . 
In de boom:  Klik op uw site-
/accountknop in de structuur, open 
Controle & Status en Paneel controle 
& status (klik op "+") en meldt u aan 
met uw gebruikers-ID en PIN als dat 
wordt gevraagd).  Kies vervolgens:  
"Visuele Director" (+),   
beelden aanpassen,  Camera's. 
Multi-account systemen:  kies eerst 
[Accountmappen] in de 'boom', en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Klik op [Toevoegen] om de nieuwe camera 
te identificeren, of klik met de rechter 
muisknop op een bestaande en kies 
Camera bewerken.  Raadpleeg daarna de 
selectiebeschrijvingen terwijl u waarden 
invoert voor deze camera. 
------------------------- 
Camera controle en regelingen:  u kan gemakkelijk een 
camera met Pan-Tilt-Zoom-operatie richten of zoomen.  
Nog een aantal andere cameracontroles zijn voorzien.   

QuickRef:   (onderin het cameravenster).   
Ook:  Extra, Opties, (Visuele Director )   
  Camera status/controle en regelingen (>>).   

Opmerking:  de video werkbalk is beschikbaar als 
plattegronden worden bekeken of aangepast, maar niet 
bij het instellen van 'Beelden’. 
 

Visuele Director Beelden aanpassen 
Camera’s  
- [Toevoegen]:  toelaten om camera aan het 
systeem toe te voegen. 

- [Verwijderen]:  toelaten om een bestaande 
camera uit de lijst te verwijderen. 

Na klikken met de rechter muisknop 
bestaande camera in de lijst 
- Nieuwe camera toevoegen:  toelaten om een 
camera voor het systeem te identificeren. 

- Camera bewerken:  toelaten om de naam en 
andere informatie voor een camera die al werd 
geïdentificeerd voor het systeem, te wijzigen. 

- Dubbele camera aanmaken:  dit spaart enige 
tijd voor toegevoegde camera’s van hetzelfde 
capture station (dwz. u hoeft het IP-adres van 
het capture station niet opnieuw te schrijven).  
Na gebruik van deze selectie, klik met de 

Visuele Director Beelden aanpassen Mappen  
[Toevoegen]  (of klik met de rechter muisknop op een map in 
the lijst,  en kies "Map bewerken") 

 

- Naam:  voer een gepaste naam in voor de map.  (Die zal 
gewoonlijk verwijzen naar de locatie of het departement 
geassocieerd met het beeld.) 

- Beeldbestand:  de locatie (pad) en bestandsnaam van het 
beeldbestand van de map.  Tip:  klik op  [ . . . ]  om te 
bladeren naar het bestand. 
(Kies het bestand en klik op [Openen] ).   
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rechter muisknop op " CameraNaam kopiëren" 
in de lijst, kies "Camera bewerken", en stel de 
naam en het cameranummer in zoals gewenst. 

- Camera verwijderen:  toelaten om een 
bestaande camera uit de lijst te verwijderen. 

----------------------------------------------- 
 

- Naam:  voer een gepaste naam in voor de 
camera. 

- Servernaam of IP:  het IP-adres (of PC-naam) 
van dit specifieke Netvision capture station; 
Aanwijzing:  Dit kan een IP-adres zijn, of een naam 
(FQDN).  Voor hulp neemt u desnoods contact op met 
uw IT-specialist.   
Opmerking:  om camera’s te bekijken moet een 
verbinding beschikbaar zijn.  Indien u niet zeker 
bent, zoek dan een opdrachtprompt en probeer het 
IP-adres te 'pingen'. 

- Camera:  het cameranummer/ID zoals gezien 
vanaf zijn capture station; 

------------------------- 
- Camera ondersteunt Pan/Tilt/Zoom:  kies dit 
om PTZ-controle toe te laten voor een camera 
die dit ondersteunt; 
Tip:  voor een camera die PTZ niet ondersteunt (of 
als PTZ-controle niet gewenst is), verzeker u ervan 
dat dit NIET geselecteerd is.   

- Versie:  Selecteer het type DVR (videoserver) 
hier. 

DVR Types:  Ondersteunde video-servers zijn o.a.: 

* NetVision (V2.1 of V2.2 en nieuwere versies) 
Ja (via "Visual Director") 

* Maart R4 & R5 
Optioneel via licenties (beginnend met V4.7).   

* VeDVR / NVe (ingebed) 
Optioneel via licenties (beginnend met  V4.71).  

Opmerking:  Playback voor video-events wordt NIET 
ondersteund voor Maart R4 DVRs.   

- PTZ-gebruiker:  schrijf de naam van een 
geldige gebruiker op afstand (met machtiging 
om PTZ-camera’s te controleren) zoals 
ingesteld bij het specifieke capture station. 

- PTZ-wachtwoord:  voer het login wachtwoord 
in voor de ‘PTZ-gebruiker’. 

------------------------- 
- ESM Server Authenticatie nodig:  Selecteer 
deze voor camera’s beheerd door een  March 
Networks ESM systeem.   

- ESM Server:  Typ het IP-adres of de PC-
naam (FQDN) van de ESM server.  Max. 50 
tekens.   

------------------------- 
- Camera aanmelding vereist:  selecteer dit 
indien het NetVision capture station is ingesteld 
om alleen geregistreerde gebruikers toe te laten 
om de camera’s te bekijken (d.w.z. NIET is 
ingesteld om iedereen toegang te geven tot de 
video server). 

Visuele Director Beelden aanpassen 
Camera’s [Toevoegen] 
(of klik met de rechter muisknop op een camera in de 
lijst en kies "Camera bewerken") 
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- Gebruikersnaam:  schrijf de naam van een 
geldige gebruiker op afstand (met machtiging 
om camera’s te bekijken) zoals ingesteld bij het 
specifieke capture station. 

- Wachtwoord:  voer het wachtwoord voor 
aanmelding in dat geassocieerd is met de 
hierboven ingevoerde ‘Gebruikersnaam’. 
Opmerking:  voor een PTZ-camera worden 
gewoonlijk hetzelfde gebruikersnaam en 
wachtwoord gebruikt om camera’s te bekijken en 
voor PTZ-controle. 

------------------------- 
- Tijdzone:  Voor ingebedde DVR’s (bijv. 
VeDVR / NVe).  Selecteer tijdzone voor 
desbetreffende DVR-eenheid hier. 
Opmerking:  Deze instelling wordt gebruikt met video 
events.  Voor andere soorten DVR's wordt dit intern 
afgehandeld en wordt dit veld grijs gemarkeerd.   

------------------------- 
- (camerabeeldgebied):  Een 
voorbeeldafbeelding van de geselecteerde 
camera geeft aan dat er een geldige 
verbinding is gemaakt.  (Zie volgend 
onderwerp) 

- [Toepassen en Verbinden]:  Klik op deze 
knop om de cameraverbinding te bevestigen 
en een voorbeeldafbeelding te tonen.   

Stap 1c:  Cameraweergaven 
definiëren (dit is alleen vereist voor 
cameraweergaven geactiveerd door een gebeurtenis) 
Als een alternatief voor vaste camera’s 
verschijnend in verschillende plaatsen op 
het scherm, cameraweergaven kunnen 
voorgesteld als ‘locators’ die u toelaten om 
in te stellen waar specifieke types van 
cameraweergaven geactiveerd door een 
gebeurtenis zullen verschijnen (afzonderlijk 
voor ieder ‘beeld’).  Ieder camerabeeld toont 
de laatst geactiveerde camera waarmee het 
is geassocieerd.    
Uitzondering:  Cameraweergaven sluiten wanneer u 
een verschillend ‘beeld’ selecteert, of zich naar een 
ander scherm/topic verplaatst. 

Tip:  Zorg ervoor bijkomende cameraweergaven te 
creëren voor camera’s die op scherm moeten 
verschijnen in verschillende plaatsen. 

(Voor meer informatie over deze feature en een 
camerabeeld toe te wijzen zowel als een camera aan 
ieder apparaat, zie stap 3b.)  

Onderwerp locator:   

Iconen balk:  Beelden aanpassen, (aanmelden 
met een gebruikersnaam & ID indien nodig), 
selecteer Cameraweergaven  . 
In de boom:  Klik op uw site-/accountknop in de 
structuur, open Controle & Status en Paneel 
controle & status (klik op "+") en meldt u aan 
met uw gebruikers-ID en PIN als dat wordt 
gevraagd).  Kies vervolgens:  "Visuele Director" 
(+),   
beelden aanpassen,   
Cameraweergaven. 
Multi-account systemen:  kies eerst [Accountmappen] 
in de 'boom', en dubbelklik op het gewenste account. 

Klik op [Toevoegen] om een nieuw camerabeeld te 
definiëren, of klik met de rechtermuisknop op een 
bestaand camerabeeld en selecteer Camerabeeld 
bewerken.  Daarna stelt u de naam in al naargelang 
gewenst (zie de naambeschrijvingen voor details). 
 

 

Visuele Director Beelden aanpassen 
Cameraweergaven  
- [Toevoegen]:  Laat toe om een nieuw 
camerabeeld te creëren. 

- [Verwijderen]:  Laat toe een bestaand 
camerabeeld te verwijderen. 

Na met de rechtermuisknop op een 
bestaand camerabeeld in de lijst te 
klikken 
- Nieuw camerabeeld toevoegen:  Laat toe om 
een nieuw camerabeeld te creëren (hetzelfde 
als door te klikken op de knop [Toevoegen]. 

-  Camerabeeld bewerken:  Laat toe om de 
naam voor een camerabeeld dat vooraf werd 
gedefinieerd te wijzigen. 

- Camerabeeld verwijderen:  Laat toe een 
bestaand camerabeeld te verwijderen. 
Opmerking:  Dit zal de display feature van de camera 
geactiveerd door een gebeurtenis uitschakelen voor 
alle deuren en ingangspunten die dit camerabeeld 
gebruiken. 
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Visuele Director Beelden 
aanpassen Cameraweergaven 
[Toevoegen]  (of klik met de 
rechtermuisknop op een camerabeeld in de 
lijst en selecteer "Camerabeeld bewerken") 

 

- Naam:  Voer een gepaste naam in 
voor het camerabeeld.  Dit zal behoren 
tot uw specifieke behoeften en 
voorkeuren (bvb. Deuren, 
bewegingsdetectoren, sensoren in 
zone X, knop ABC ingedrukt, enz.). 

----------------------------------------------------------------- 

Stap 2:  Beelden instellen 
"Beelden" zijn definieerbare layouts voor 
mappen en camerabeelden.  Deze moeten 
ingesteld om mappen en/of camera’s te 
kunnen bekijken. 

Onderwerp locator:   
Iconenbalk:  Beelden aanpassen, en (aanmelden met 
een gebruikersnaam & ID indien nodig). 
In de boom:  Klik op uw site-/accountknop in de 
structuur, open Controle & Status en Paneel 
controle & status (klik op "+") en meldt u aan 
met uw gebruikers-ID en PIN als dat wordt 
gevraagd).  Kies vervolgens:  "Visuele Director" 
(+),   
beelden aanpassen. 
Multi-account systemen:  kies eerst [Accountmappen] 
in de 'boom', en dubbelklik op het gewenste account. 

Tip:  voor bijkomende ruimte is het een goed idee om 
het venster gebeurtenis/bewaking uit te schakelen bij 
het instellen van 'Beelden'.   
(Klik op [Gebeurtenissen] op de hoofdwerkbalk.) 
------------------------- 
Aanmaken nieuw beeld:  klik op [+] onderin 
het venster, of klik met de rechter muisknop in 
het venster en kies Nieuw beeld toevoegen in 
de keuzemenu.  Alternatief:  u kan ook "Nieuw 
beeld" kiezen uit de lijst (onderin het venster). 
Een bestaand beeld wijzigen:  kies het 
gewenste "Beeld" uit de keuzemenu onderin 
het venster.   

Een bestaand beeld opzoeken:  klik op het 
symbool 'verrekijker'.  Voer daarna de naam 
in (of de eerste paar tekens + "*" ) en klik op 
[Vinden].   

Raadpleeg daarna de selectiebeschrijvingen 
voor dit scherm terwijl u de instellingen 
bekijkt of wijzigt al naargelang gewenst. 
Een heel beeld kopiëren: klik met de rechter muisknop 
op "Beeld kopiëren";  klik met de rechter muisknop op 
"Nieuw beeld toevoegen";  klik met de rechter muisknop 
op "Beeld plakken".  Wijzig daarna de naam en andere 
onderwerpen al naargelang gewenst. 

Een beeld verwijderen:  klik met de rechter muisknop 
op een lege zone in het beeld, en kies "Beeld 
verwijderen". 
 
 

- Bekijken (onderin het scherm): toelaten om 
een bestaand 'Beeld’ te kiezen (of selecteer 
"Nieuw beeld" om een nieuw beeld in te 
stellen). 

Op dit scherm 
- Naam: een beschrijving voor het beeld van 
map/camera; 

- Stijl: basislayout stijl voor het beeld van 
map/camera (het centrum van het scherm zal 
wijzigen al naargelang de selectie die u maakt); 

Visuele Director Beelden aanpassen 
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Plattegronden , Camera’s 
, en Cameraweergaven 
 

 Deze 'tabbladen' tonen een lijst van de 
huidige gedefinieerde plattegronden, 
camera’s en 'cameraweergaven'.  Klik-
en-sleep items naar de gewenste 
plaats.   
Tip:  Voor items die al links werden 
geplaatst, kan u op het item klikken om het 
rechts te identificeren.  (Probeer dit!) 

Om een item te verwijderen uit een 'beeld', 
sleept u het item terug naar de lijst (of 
sleept u het item met de naam "Geen 
selectie" naar de locatie van het item). 

Opmerkingen: Ieder item kan slechts één 
keer binnen een enkel beeld verschijnen.   
De software zal onmiddellijk proberen om 
met camera’s te verbinden. 

Cameraweergaven:  Deze laten u toe om in 
te stellen waar specifieke types van camerabeelden 
geactiveerd door een gebeurtenis zullen verschijnen 
(voor ieder beeld dat dit feature gebruikt).  Ieder 
camerabeeld toont de laatst geactiveerde camera die 
ermee geassocieerd is.  Zorg ervoor om extra 
cameraweergaven te gebruiken voor camera’s die 
moeten verschijnen op verschillende plaatsen op het 
scherm.  (Voor meer informatie, zie stap 3b.)  

Stap 3a: Items op mappen zetten 
(Deuren, sensoren, enz.) 
Mappen aanpassen behoort tot het plaatsen 
van objecten op specifieke mappen om 
visuele bewaking en status/controlefuncties 
actief te maken. 
Waarschuwing:  items hier toegevoegd aan een 
specifieke map zullen op die map verschijnen in ieder 
'beeld’ dat die map bevat.   

(Om dit te vermijden kan u een plattegrond kopiëren en 
opslaan als een nieuwe, of (een) nieuwe 
plattegrond(en) met gebruik van hetzelfde 
beeldbestand.  Voor details, zie stap 1a.) 

Onderwerp locator:   
Iconenbalk:  Mappen aanpassen en 
(aanmelding met een gebruikersnaam & ID 
indien nodig). 
In de boom:  Klik op uw site-/accountknop in de 
structuur, open Controle & Status en Paneel 
controle & status (klik op "+") en meldt u aan 
met uw gebruikers-ID en PIN als dat wordt 

gevraagd.  Kies vervolgens:  "Visuele Director" 
(+),   
Mappen aanpassen. 
Multi-account systemen:  kies eerst [Accountmappen] 
in de 'boom', en dubbelklik op het gewenste account. 

Raadpleeg daarna de details over dit 
scherm terwijl u de instellingen bekijkt of 
wijzigt al naargelang gewenst. 

 
 

 Dit scherm toont uw geselecteerd beeld 
met geassocieerde mappen en camera’s 
tezamen met de zones en apparaten die op 
iedere map werden geplaatst (tot nu toe).   
Om een gewenst ‘beeld’ te selecteren (of te zoeken), 
zie verder stap 2 (vorige/hierboven). 

 Navigeren:  u kan mappen vergroten 
(dubbelklikken), en erin zoomen/schuiven 
al naargelang gewenst.   
Voor details over:  wat de apparaat iconen 
betekenen, en hoe te schuiven en zoomen in een 
map, raadpleeg:  "Rond bewegen en 'In- of 
uitzoomen'” (<<).   

 Objecten op een map plaatsen:  sleep het 
symbool voor uw gewenst item-type (boven 
links) naar de gewenste locatie op iedere 
specifieke map.  Als u het item 'neerzet', 

Visuele Director Mappen aanpassen 

 



21-0381D v4.7.4 Welkom Rapport Control Admin Sys Config Tech-Ref 71 

zal u gevraagd worden om de specifieke 
zone of het apparaat te selecteren. 

Een link maken met een camera of andere 
map:  het icoon 'link' (pijl) laat toe om een 
link te maken met een camera of andere 
map, en bij het instellen van de locatie zal 
de link verschijnen.  Als u het link icoon 
neerzet, zal een formulier verschijnen met 
de gedefinieerde mappen en camera’s, met 
een kopie van het huidig beeld.  Om de link 
te voltooien, sleept u het item naar de 
gewenste locatie (of selecteert u het item, 
en daarna de locatie).  Klik daarna op [OK]. 

Een item van een map verwijderen:  klik 
met de rechter muisknop op het item, en 
kies daarna Verwijderen uit de keuzemenu.   

Opmerking:  als het menu geen selectie "Verwijderen" 
bevat, klik dan opnieuw met de rechter muisknop op het 
item. 

Stap 3b: Camera weergaven 
geactiveerd door gebeurtenis 
instellen: 
Deuren en sensoren op plattegronden 
kunnen geassocieerd met een 
‘camerabeeld’ om een camera te activeren 
als geselecteerde gebeurtenissen 
voorkomen bij een apparaat (toegang 
geweigerd, sensor uitschakelen, enz.). 
Opmerkingen:  Deze feature behoort tot individuele 
‘beelden’ (dwz. De plattegrond en ‘camera weergaven’ 
moeten in dezelfde ‘Weergave’ staan, en de 
camerabeelden zullen alleen dan zichtbaar zijn als die 
bepaalde ‘weergave’ wordt getoond.  Daarentegen 
zullen “Geavanceerde camera instellingen” 
(camerabeeld toewijzingen) op een specifieke 
plattegrond van toepassing zijn op ALLE ‘weergaven’ 
die dezelfde plattegrond bevatten, ook al zijn(is) de 
camera(‘s) alleen zichtbaar voor ‘weergaven’ die de 
doel ‘camera weergave’ bevatten. 

Paneel firmware:  deze feature vereist paneel firmware 
versie 4.15 of 4.2 (waar beschikbaar) of nieuwere 
versie.   

Overzicht van de stappen: 

 Plattegronden (1a), camera’s (1b) en 
camera weergaven (1c) definiëren. 

 Beeld(en) definiëren en de gewenste 
plattegronden, camera’s en/of 
‘camerabeelden’ erin te rangschikken (2). 

 Items zoals deuren en sensoren 
(ingangspunten) op de plattegronden 
plaatsen (3a).  

 "Geavanceerde camera instellingen" voor 
ieder apparaat instellen dat een camera 
moet activeren (zie verder).  

Onderwerp locator:   
Iconen balk:  plattegronden aanpassen, en 
(aanmelding met een gebruikersnaam & ID 
indien nodig). 
In de boom:  Klik op uw site-/accountknop in de 
structuur, open Controle & Status en Paneel 
controle & status (klik op "+") en meldt u aan 
met uw gebruikers-ID en PIN als dat wordt 
gevraagd.  Kies vervolgens:  "Visuele Director" 
(+),  Mappen aanpassen. 
Multi-account systemen:  kies eerst [Accountmappen] 
in de 'boom', en dubbelklik op het gewenste account. 

Klik daarna met de rechtermuisknop op het 
item (deur of sensor) en selecteer 
Geavanceerde camera instellingen in de 
pop-up menu.   

Raadpleeg nu de details voor dit scherm 
terwijl u de instellingen al naargelang 
gewenst bekijkt of wijzigt . 
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- Camerabeeld: een vooraf gedefinieerde 
aanduiding die aangeeft waar het camerabeeld 
zal verschijnen.  (Ieder camerabeeld toont de 
laatst geactiveerde camera ermee 
geassocieerd.) 
Uitzondering:  Camera weergaven sluiten als u een 
verschillend ‘beeld’ selecteert, of zich verplaatst naar 
een ander scherm/onderwerp. 

Opmerking:  Voor een camerabeeld dat niet kan 
overschreven door een ander, gebruik:   Een vaste 
camera (stap 2);   Een link naar een vaste camera 
stap 3a), of   Instellen van 'camerabeeld' dat niet zal 
worden gebruikt door andere camera’s (stappen 1c & 
3b). 

Op dit formulier 

Deur met twee lezers:  de volgende secties zijn apart 
beschikbaar voor iedere lezer. 

- Activatie: Selecteer de staten/condities 
waarvan u wenst dat ze de camera activeren 
(bvb. alarm, probleem, toegang geweigerd, 
enz.); 
Alarm:  Geforceerde toegang, deur te lang 
opengehouden, enz.   
Probleem:  deur sensor circuit problemen (bvb.  
Afgesneden of kortgesloten bedrading). 

- Camera: Selecteer de camera die moet 
getoond als de geselecteerde gebeurtenis(sen) 
voorkomen bij de specifieke deur of sensor; 

- Wissen: Of het camerabeeld al dan niet 
automatisch moet gesloten/gewist na een 
zekere periode; 
Nooit:  Het camerabeeld blijft op z’n plaats (tot u een 
verschillende weergave of een andere taak 
selecteert). 
Timer:  Het camerabeeld zal alleen blijven voor het 
aantal minuten die u hieronder selecteert (of tot u een 
verschillende weergave selecteert, enz.). 

- Minuten: Bij "Wissen" ingesteld als "Timer", hier 
het aantal minuten invoeren (1 – 1440). 
Tip:  1440 minuten is 1 dag (24 uren). 

Controle van status & 
controle van items 

Inleiding tot status & controle 

De status en controle feature 
Guardall Director kan de status van de 
meeste aspecten van systeem, zone en 
apparaat bewaken en laat toe om controle 
uit te oefenen op het systeem op een zone-
per-zone basis, of voor individuele deuren of 
ingangspunten. 
Zie verder ook ( V4.0): 
+ Visuele status en controle (Plattegronden en 
camera’s)   
+ Verbinden: "Nieuwe installatie? Probeer de Wizard   

De status voor individuele items op een 
specifieke site kan handmatig worden 

Visuele Director  
Plattegronden aanpassen (met de 
rechtermuisknop op een item klikken) 
Geavanceerde camera instellingen 
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gecontroleerd al naar gewenst. Ook laat de 
werkbalk Status toe om een gewenste 
account te bewaken voor verschillende 
items (sirenes, brandalarmen, andere 
alarmen en probleemvoorwaarden), en 
voorziet in een snelle manier om details te 
bekijken voor ieder item. 

Items die moeten beschikbaar zijn onder Controle & 
Status hangen af van de bevoegdheden geassocieerd 
met het gebruikers ID en PIN die worden ingevoerd bij 
het aanmelden in "Controle & Status".  Als u niet wordt 
gevraagd om een gebruikers ID en PIN in te voeren, 
dan werd er één ingesteld voor automatische toegang 
in uw operatorinstellingen.  Voor meer details, kijk naar 
"Operators".   

Bewaking van status (handmatig of met de werkbalk 
Status), vereist dat het Guardall Director systeem 
verbonden is met de specifieke paneel(en), en de 
specifieke apparaten moeten in communicatie zijn. 

Indien een item in de lijst staat als 'Afgesloten', dan 
betekent dit gewoonlijk dat er ofwel een 
communicatieprobleem bestaat, of een instellingsfout 
(zoals een foute module serienummer). 

Indien alle items op het scherm grijs van kleur zijn, dan 
betekent dit over het algemeen dat u niet verbonden 
bent met het specifieke paneel, of de toepasbare 
module is 'afgesloten' (niet in communicatie). 

Items gewijzigd met 'Controle & Status' (zoals 
ontgrendelen van een deur, of blokkeren kaarten enz.) 
blijven van kracht tot ze worden gewijzigd door een 
andere persoon of door een geplande configuratie 
instelling. 

Verbinding met het(de) 
geassocieerde paneel(en), een 
overzicht:   
1) Kijk of u al verbonden bent door de 

statusbalk te controleren onderaan het 
Bewaking venster.   
Multi-account systemen:  Verzeker u ervan dat de 
gewenste account is geselecteerd.  (klik op 
[Accountmappen] in de boom, en dubbelklik 
daarna op de specifieke account). 

2) Indien niet verbonden, controleer dan om 
zeker te zijn of de communicatie software 
wordt uitgevoerd op de specifieke PCs.   
Detail:  Als de LCD/Telefoonikoon op de 
Windows-taakbalk zwart-wit is (kleur = loopt), 
start u de communicatiediensten op door het 
klikken op het ikoon met uw rechtermuistoets en 
door daarna "Starten Communicatie" te 

selecteren.   
Gerelateerd onderwerp:  Seriële poort / 
Modeminstallatie (Communications Manager) 

3) Selecteer Communicaties van de 
Iconenbalk, of klik op [Communicaties] 
in de ‘boom’, en selecteer 
Uitstaand/OnLine.   

4) Klik op de [+] onderaan het formulier, of 
klik met de rechter muisknop op het 
formulier, en selecteer Nieuw toevoegen 
uit de pop-up menu.  Selecteer daarna 
de gewenste panelen (dubbelklik op 
selecteer), en zet “Actie” op "Normaal", 
en "Frequentie" op “Verbonden blijven” 
().    (Klik op OK bij beëindigen.) 

5) Controleer of de verbinding is gemaakt, 
kijk uit voor paneelactualiseringen die 
moeten gebeuren. (Klik op de 'Paneelgroep', 
en kijk naar de status aan de rechterkant van het 
scherm.)   

Opmerking:  Controle & Status features zullen 
beschikbaar zijn nadat de paneelactualiseringen zijn 
beëindigd (zoek naar een staat van verbinding 
‘Verbonden’ en 'Niet actief'.) 

Zie verder ook (Verwante onderwerpen): 
+ "Paneelcommunicatie en actualiseringen"   

Toegang tot de controle en status 
topics voor een paneel 
Kijk of u al verbonden bent met de panelen 
door de statusbalk te controleren onderaan 
het bewakingsscherm.  Multi-Account Systemen:  
Selecteer eerst [Accountmappen] in de ‘boom’, en 
dubbelklik op de gewenste account. 
Indien er op het huidig ogenblik geen 
verbinding bestaat, begin dan een 
verbinding zoals vooraf/hierboven 
beschreven. 
Begin daarna met de door u gewenste topic: 
Gebruik van de Iconenbalk:  Selecteer de gewenste 
Controle en Status topic van de Iconenbalk (en meld u 
aan met uw gebruikers ID en PIN wanneer daartoe 
opgeroepen). 

Gebruik van de boom:  Klik op uw site/account knop 
in de boom, open Controle & Status en Paneel 
controle & status (klik op de "+"), en meld u aan met 
uw gebruikers ID en PIN wanneer daartoe opgeroepen.  
Selecteer daarna uw gewenste topic in de ‘boom’ onder 
“Paneel controle & status”. 
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Als ‘Paneelgroepen’ en ‘Panelen' staan gerangschikt 
onder Controle & Status:  Selecteer (open) de 
gewenste paneelgroep en paneel als die in de lijst in de 
‘boom’ zijn opgenomen.  Tip:  "Controle & Status" (en 
configuratie) topics kunnen ingesteld om te worden 
vertoond ofwel als één enkele lijst, of op een paneel-
per-paneel basis.  (Om het beeld te wijzigen:  Klik met 
de rechter muisknop op "Controle & Status", en 
selecteer of deselecteer Logisch boombeeld).  Voor 
meer informatie, kijk naar "Andere Bureaublad keuzes".   
------------------------- 
Gebruik de Raster / Formulier werkbalk-
knop om uw voorkeur beeldmodus te 
selecteren (formulierenbeeld wordt 
gewoonlijk aangeraden voor Controle & 
Status topics).   
Verwijs daarna naar de topic geassocieerd 
met door u gewenste Controle & Status 
topic. 
Opmerking:  Als het statusvenster leeg verschijnt, of 
niet beschikbaar is (items zijn grijs van kleur), dan 
betekent dit dat u niet verbonden bent met het 
specifieke paneel of de account.  Om een verbinding te 
beginnen, verwijs naar "Verbinding met het 
geassocieerde paneel(en), een overzicht" 
(voorgaande/boven) 

Automatisch aanmelden:  om het inloggen automatisch 
te laten gebeuren voor een systeem met één account, 
raadpleeg de sectie "Operators".   

Indien de boodschap "Kan niet inloggen wegens 
een Conflict" verschijnt:  dit betekent dat dezelfde 
data misschien door een andere gebruiker via een 
bediendeel is gewijzigd.  In dat geval wordt de 
betreffende gebruiker gevraagd of hij het conflict wil 
oplossen.  Voor meer details, kijk naar "Communicatie- 
/ Actualiseringsfouten corrigeren ".   

Gebruik van de werkbalk 
Status 

De werkbalk status 

De werkbalk Status laat het bewaken toe 
van verschillende items (sirenes, 
brandalarmen, andere alarmen, en 
probleemomstandigheden), en voorziet een 
snelle manier om details voor ieder item te 
bekijken. 

Multi-Account Systemen:  U kan de account instellen 
zodat die kan worden bewaakt door de werkbalk Status 
(als iedere operator is aangemeld) door te klikken op 
[Bewaken] aan de uiterst rechterkant van de werkbalk.  
Dit kan ook ingesteld op het scherm voor iedere 
operator.  Voor meer details, kijk naar "Operators".   

De werkbalk Status is alleen actief als het systeem is 
verbonden met het(de) specifieke paneel(en). 

De werkbalk Status zal actief blijven als de software 
zich in de blokkeringmodus (operator/toetsenbord 
blokkering) bevindt.  Dit laat toe om een account 
continu te bewaken terwijl de toegqang wordt 
geblokkeerd naar andere features. 

Voor details over de blokkeringsfeature, verwijs naar 
"Verlaten, Afmelden of Wijzigen van operators".   

Zie verder ook ( V4.0): 
+ Visuele status en controle (Plattegronden en 
camera’s)   
+ Verbinden: "Nieuwe installatie? Probeer de Wizard   

Gebruik van werkbalk status 

Controleer of u al verbonden bent met 
het(de) paneel(en) door de statusbalk 
onderaan het bewakingsscherm te 
controleren.   
Multi-Account Systemen:  Selecteer eerst 
[Accountmappen] in de ‘boom’, en dubbelklik op de 
gewenste account. 

Indien op het huidig ogenblik niet 
verbonden, begin dan een verbinding met 
het(de) gewenste paneel(en). 
Voor details, verwijs naar "Verbinden met het(de) 
geassocieerde paneel(en), Een overzicht" (<<).   

Multi-Account systemen:  Om te verifiëren welke 
account wordt bewaakt door de werkbalk Status, klik op 
de knop op het rechteruiteinde van de werkbalk. 
------------------------- 
Verwijs daarna naar de 
selectiebeschrijvingen voor dit scherm terwijl 
een item wordt geselecteerd op de 
werkbalk. 

Als de software zich op het huidig ogenblik in 
'blokkering' modus bevindt (waarbij alleen de werkbalk 
Status beschikbaar is), zal u worden gevraagd om zich 
aan te melden met uw operatornaam en wachtwoord 
als u op de werkbalk klikt. 

Op dezelfde manier, indien u niet 'aangemeld' bent in 
'Controle & Status', zal u worden gevraagd om uw 
gebruikers ID en PIN in te voeren. 
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- Sirene: Deze knop wordt getoond in 
kleur (en met een 'sirene' geluid) 
indien er ingangen ingesteld om om 
een 'sirene' of 'sonalert' af te doen 
gaan, zijn ‘doorgeslagen’ in een 
scherpgestelde zone (behalve indien 
het alarm tot stilte werd gebracht).  
Door te klikken op deze knop wordt het scherm 
voor de status van de zone vertoond wat toelaat 
om de alarm(en) snel te identificeren. 

- Brand: Deze knop wordt getoond in kleur indien 
"brand" ingangen worden 'doorgeslagen' (bvb. 
Door rook, brand of CO detector).  Door te 
klikken op deze knop wordt het scherm voor de 
status van de zone vertoond wat toelaat om de 
zone(s) snel te identificeren die moeten 
geëvacueerd. 

- Alarm: Deze knop wordt getoond in kleur indien 
er ingangspunten (bewakingsensoren) worden 
'doorgeslagen' in een scherpgestelde zone. 
Door te klikken op deze knop wordt het scherm 
voor de status van de zone vertoond wat toelaat 
om het (de) alarm(en) snel te identificeren. 

- Probleem:  Deze knop wordt getoond in kleur 
indien er bepaalde voorwaarden voor 
'apparatuur' actief zijn (dwz., paneel of module 
met probleem).  Door te klikken op deze knop 
wordt het scherm voor de status van de 
apparatuur vertoond wat toelaat om het (de) 
probleem(en) snel te localizeren.  Als de 
'probleem' knop flitst is dat een aanduiding dat 
er een AC-defect is aan het paneel. 

- Bewaken:  Dit laat toe om de account te 
selecteren die moet bewaakt door de werkbalk 
Status (voor de operator die op het huidig 
ogenblik is aangemeld). 
(Als u dit verandert, kan u de wijzigingen bewaren 
door de Beeld menu te openen, Bureaublad 
instellingen te selecteren, en daarna Bewaar). 
De werkbalk is alleen actief als de Guardall Director 
software verbonden is met het(de) geassocieerde 
paneel(en). 

Dit heeft geen gevolgen voor de account die moet 
bewaakt in het bewakingsvenster.  (Het 
bewakingsvenster behoort tot de account die wordt 
geselecteerd (waarop werd dubbelgeklikt) in de 
'boom’.) 

Selecteren van de account die moet 
bewaakt door de werkbalk status 

Voor systemen met multiple accounts kan u 
de account die moet bewaakt instellen met 
de werkbalk Status (voor iedere operator die 
is aangemeld): 
Klik op Bewaken op het uiterste 
rechtereinde van de werkbalk (of open de 
Beeld menu, en selecteer Wijzigen Monitor 
Account).  Selecteer daarna de gewenste 
account, en klik op OK. 
Op het einde, de wijzigingen bewaren door 
de Beeld menu te openen, selecteer 
Bureaublad instellingen, en daarna 
Bewaren. 
Dit heeft geen gevolgen voor de account die moet 
bewaakt in het bewakingsvenster.  (Het 
bewakingsvenster behoort tot de account die wordt 
geselecteerd (waarop werd dubbelgeklikt) in de 
'boom’.) 

De werkbalk Status is alleen actief als de Guardall 
Director software verbonden is met het(de) 
geassocieerde paneel(en). 
 

De werkbalk status 
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(Accountmappen en accounts) 
- De account die moet bewaakt door de 
werkbalk Status (geïdentificeerd met 
een klein groen vierkant).   

Selecteer de gewenste account, en klik 
op OK. 

Verschillende 
statustaken 

Paneel datum en tijd 

Guardall Director laat toe om de 
datum en tijd opgeslagen in een 
systeempaneel te controleren, het 
te vergelijken met dat bij de host 
computer en datum/tijd van het 
paneel aan te passen om te doen 
overeenkomen met de computer, 
indien nodig. 

Begin een verbinding, en 
verkrijg toegang tot deze topic 

Controleer of u al verbonden bent met 
het(de) paneel(en) door de statusbalk 
onderaan het bewakingsscherm te 
controleren.   
Multi-Account Systemen:  Selecteer eerst 
[Accountmappen] in de ‘boom’, en dubbelklik op de 
gewenste account. 

Indien op het huidig ogenblik niet 
verbonden, begin dan een verbinding met 
het(de) gewenste paneel(en). 
Voor details, verwijs naar "Verbinden met het(de) 
geassocieerde paneel(en), Een overzicht" (<<).   
------------------------- 
Selecteer daarna Controle & Status - 
Systeem van de Iconenbalk, of selecteer 
Systeem onder Controle & Status in de 
‘boom’ 
Gebruik van de boom:  klik op uw site/account knop in 
de boom en open Controle & status, Paneel controle 
& status, en Systeem (klik op "+" naast iedere topic).   

Aanmelden met uw gebruikers- ID en PIN 
indien ernaar wordt gevraagd. 
Paneelgroepen en Panelen:  Open uw specifieke 
paneelgroep en paneel indien deze in de lijst in de 
‘boom’ staan.  Tip:  "Controle & Status" (en configuratie) 
topics kunnen ingesteld om te worden vertoond ofwel 
als één enkele lijst, of op een paneel-per-paneel basis.  
(Om het beeld te wijzigen:  Klik met de rechter 
muisknop op "Controle & Status", en selecteer of 
deselecteer Logisch boombeeld).  Voor meer 
informatie, kijk naar "Andere Bureaublad keuzes".   

Als het statusscherm leeg is of niet actief (of als u meer 
informatie wenst), verwijs naar "Toegang tot de controle 
en status topics voor een paneel" (<<).   

Als het scherm verschijnt, gebruik de Raster 
/ Formulier werkbalk-knop om uw voorkeur 
beeldmodus te selecteren (formulierenbeeld is 

hier aangeraden). 
Multi-Paneel Systemen:  Selecteer het gewenste 
paneel onderaan het formulier (indien niet 
getoond/geselecteerd in de ‘boom’). 

Bewaken (vanaf werkbalk status) 
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Controleren of wijzigen van 
datum / tijd 

Om de datum en tijd te ‘lezen’ op 
het paneel, klik op [Verkrijgen 
Paneeltijd].  Controleer daarna de 
‘verschil’ waarde om te zien of de 
datum en tijd van het paneel 
moeten gewijzigd. 

Als het nodig is om de datum en tijd 
op het paneel te doen 
overeenkomen met die van de 
Guardall Director computer, klik op 
[Instellen van paneeltijd 
overeenkomstig met server tijd] 
 
 
-Paneel (onderaan het formulier): dit is 
waar een gewenst paneel wordt 
geselecteerd (voor systemen met meer 
dan één). 
Tip:  "Controle & Status" (en configuratie) topics 
kunnen ingesteld om te worden vertoond ofwel als één 
enkele lijst, of op een paneel-per-paneel basis.  (Om 
het beeld te wijzigen:  Klik met de rechter muisknop op 
"Controle & Status", en selecteer of deselecteer 
Logisch boombeeld).  Voor meer informatie, kijk 
naar "Andere Bureaublad keuzes".   

- Paneel Tijdzone: dit toont de tijdzone’ voor het 
specifieke paneel.  Indien verschillend van de 
PC/server tijdzone, dan zullen 
klokactualiseringen worden aangepast al 
naargelang nodig. 
De tijden zullen alleen verschillend van de Server PC 
zijn indien de panelen, óf via een modem-verbinding, 
óf via een WAN zijn aangesloten.  De paneel tijdzone 
wordt ingesteld via het paneel-groep scherm.  Voor 
details, kijk naar "Paneel Groepen en 
verbindingsinstellingen".   

- [Verkrijgen Paneeltijd]: leest de datum- en 
tijdsinstelling op het paneel. 

- [Gelijkstellen paneeltijd met servertijd]: 
verandert de tijd op het paneel om overeen te 
komen met de computer. 
Opmerking:  in multi-PC (klant-server) systemen, de 
paneeltijd is gesynchronizeerd met die van de 
Guardall Director server PC. 
Director-Server PC:  dit is de PC die "...Director-
Server.exe" bevat en gewoonlijk ook de database. 

- Paneel Datum / tijd: de huidige datum- & 
tijdsinstellingen op het paneel. 

- PC Server Datum / tijd: de huidige datum- & 
tijdsinstellingen op de Guardall Director 
computer (server indien toepasbaar). 

- Verschil (bij benadering): het tijdsverschil bij 
benadering tussen het paneel en de computer. 

Indien nodig, kan u de datum en tijd voor de 
computer instellen langs het venster 'Controle 
Paneel' (selecteer Start, Instellingen, Controle 
Paneel, en Datum/tijd).  Wanneer beëindigd, 
verzeker u ervan het paneeluurwerk te 
synchronizeren (dwz., "Instellen Paneel Tijd..."). 

Terugzetten van antipassback status 
van gebruikers 

Antipassback (APB):  de mogelijkheid om bepaalde 
kaarten te blokkeren bij het: 
+ opnieuw betreden van een bepaalde zone, of; 
+ opnieuw betreden van een object van buitenaf en/of; 
+ (Optie):  betreden van andere zones; 
…tenzij de kaarthouder eerst de betreffende zone 
verlaat - m.a.w. iedere kaarthouder moet zijn kaart 
gebruiken bij iedere grens tussen zones onderling (mits 
als APB kaartlezer ingesteld.) Tip:  helpt bij het 
bestrijden van ongeoorloofd kaartgebruik 

Antipassback activeren: Om het d.m.v. antipassback 
"volgen" van personen door zones en deuren te 

Controle & status Paneel controle & status  
Systeem (Gedeelte datum/tijd) 
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activeren, kijk naar "APB" onder "Zones en 
gerelateerde instellingen", en "Antipassback 
detecteren" onder "Lezer 1 & 2 instellingen voor een 
deur ".   

Antipassback reset 
Van tijd tot tijd is het mogelijk dat iemand 
niet in staat is om toegang te krijgen bij een 
deur door een antipassback overtreding 
(zoals wanneer de persoon is 
binnengekomen of buitengegaan op het 
ogenblik dat het systeem een deur 
ontgrendelde voor iemand anders. 

Dit kan verbeterd door de antipassback 
status terug in te stellen voor de specifieke 
gebruiker, of alle gebruikers, zoals gewenst. 
Herinstellen APB Status per zone:  De gebruikers 
antipassback status kan ook heringesteld op een zone 
per zone basis.  Voor details, verwijs naar "Controle 
status of controleren van items per zone" (>>).   

Herinstellen antipassback status 
Begin een verbinding met de panelen, en 
bereik de "Systeem" Controle & Status topic 
zoals vooraf/hierboven beschreven. 
Multi-Paneel Systemen:  selecteer het gewenste 
paneel onderaan het formulier (indien niet 
getoond/geselecteerd in de ‘boom’). 

Als het statusscherm leeg is of niet actief (of als u meer 
informatie wenst), verwijs naar "Toegang tot de controle 
en status topics voor een paneel" (<<).   

Klik daarna op [Anti-Passback Reset].  In 
het volgende scherm, selecteer een 
individuele gebruiker, of "Alle gebruikers", 
en de panelen die moeten aangetast door 
de reset( dwz. degene geassocieerd met de 
specifieke zones en deuren). 

Bij het einde, klik op OK, en beantwoord alle 
bijkomende boodschappen die verschijnen. 
 
 

-Paneel (onderaan het formulier): dit is waar 
een gewenst paneel wordt geselecteerd (voor 
systemen met meer dan een). 
Tip:  "Controle & Status" (en configuratie) topics 
kunnen ingesteld om te worden vertoond ofwel als 
één enkele lijst, of op een paneel-per-paneel basis.  
(Om het beeld te wijzigen:  Klik met de rechter 
muisknop op "Controle & Status", en selecteer of 

deselecteer Logisch boombeeld).  Voor meer 
informatie, kijk naar "Andere Bureaublad keuzes".   

Anti-Passback 
- [Anti-Passback Reset]: dit opent een klein 
scherm dat toelaat om de antipassback status 
opnieuw in te stellen voor een enkele gebruiker, 
of alle gebruikers voor deuren geassocieerd met 
geselecteerde panelen. 

Controle & status Paneel controle & status  
Systeem (Antipassback) (Verbod om terug te keren) 

 

 
Controle & status Paneel controle & status  
Systeem [Anti-Passback Reset] 
(Verbod om terug te keren gereset) 
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-Gebruiker:  dit laat toe om een 
specifieke gebruiker, of "Alle 
gebruikers" te selecteren om hun 
antipassback status opnieuw in te 
stellen bij de geselecteerde panelen. 

Anti-Passback Instellingen 
Deze keuzes laten toe om de panelen 
geassocieerd met de gebruiker APB status-
reset (voor systemen met meer dan een 
paneel).   
(Als slechts een paneel aanwezig is, hebben 
al deze instellingen hetzelfde resultaat.) 

- Alle panelen in dit account: dit zal de 
antipassback status voor alle panelen 
in de huidige geselecteerde account 
opnieuw instellen. 

- Alle panelen in deze paneelgroep: 
dit zal de antipassback status voor  het 
geselecteerde paneel opnieuw 
instellen, plus alle andere die 
communicatie hebben door dezelfde 
kabel of modem op afstand. 

- Alleen dit paneel: dit zal alleen de 
antipassback status opnieuw instellen voor het 
geselecteerde paneel. 

Een "Incorrecte kaart/PIN globale 
blokkering" wissen 

Globale gebruiker blokkeringen 
De opsporingsfeature 'Incorrecte kaart/PIN' 
helpt te voorkomen dat niet-bevoegde 
personen 'hacken' in een gecontroleerde 
zone.  Alle gebruikers kunnen automatisch 
geblokkeerd als veel ongeldige kaarten 
en/of PIN's worden gedetecteerd gedurende 
een bepaalde periode. 
Verwant:   Account Informatie  Incorrecte 
kaart/PIN;   Configuratie Zones Toegang 
"Incorrecte kaart actie" 

De knop [Gebruiker blokkering wissen] 
laat toe om de blokkering te wissen zodat 
alle bevoegde personen toegang krijgen 
zoals gewoonlijk. 

Blokkering globale gebruiker wissen 
Een verbinding starten met het(de) 
paneel(en), en de topic "Systeem" Controle 
& Status bereiken zoals beschreven 
vooraf/hierboven. 
Multi-paneel systemen:  het gewenste paneel 
selecteren onderin het formulier (als het niet 
getoond/geselecteerd wordt in de 'boom'). 

Als het statusscherm leeg is of niet actief (of als u meer 
informatie wenst), verwijs naar "Toegang tot de controle 
en status topics voor een paneel" (<<).   

Daarna klikken op [Wissen van blokkeren 
gebruiker] en nagaan of de status indicator 
wijzigt. 
 
 

- Paneel (onderin het formulier): hier selecteert 
u een gewenst paneel (voor systemen met 
meer dan één). 
Tip:  "Controle & Status" (en configuratie) topics 
kunnen ingesteld om te worden vertoond ofwel als 
één enkele lijst, of op een paneel-per-paneel basis.  
(Om het beeld te wijzigen:  Klik met de rechter 
muisknop op "Controle & Status", en selecteer of 
deselecteer Logisch boombeeld).  Voor meer 
informatie, kijk naar "Andere Bureaublad keuzes".   

Controle & Status  Paneel controle & status  
 Systeem  [Gebruiker blokkering wissen] 
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Gebruiker status 
-  [Blokkering gebruiker wissen]: laat 
toe om een "Globale gebruiker 
blokkering" te resetten die werd 
getriggerd door de 'Incorrecte 
kaart/PIN' toevoegende feature. 

- Globale gebruiker blokkeren: toont 
of een 'Globale gebruiker blokkeren' nu 
al dan niet van kracht is. 

Verwant:   Account informatie  Onjuiste 
kaart/PIN   

Systeem status 
controleren (Diagnose 
op afstand) 

Diagnose op afstand 

Deze functie laat toe om de status van een 
aantal hardware en communicatie-apsecten 
van een paneel te controleren.   
Waarschuwing:  deze functie wordt alleen ondersteund 
voor xL panelen (smalle rechthoekige moederbord).   

Tip:  u kunt ook rapporten uitvoeren gebaseerd op 
vroegere status / diagnosesessies.   
Verwant:  Rapporten, Paneel diagnose 

  Rapporteren over paneel diagnose 

Diagnose op afstand uitvoeren 

Initieer een verbinding met het paneel(en), 
en open het onderwerp "Systeem" Controle 
& Status zoals hiervoren/hierboven 
beschreven.  
Multi-paneel systemen:  selecteer het gewenste paneel 
onderin het formulier (indien het niet wordt 
getoond/geselecteerd in de 'boom'). 

Als het statusscherm leeg is of niet actief (of als u meer 
informatie wenst), verwijs naar "Toegang tot de controle 
en status topics voor een paneel" (<<).   

Klik daarna op [Systeem status openen], 
en bekijk het kleine scherm met de 
statusdetails.  
 
 

- Paneel (onderin het formulier): hier selecteert 
u een gewenst panel (voor systemen met 
meer dan één paneel). 
Tip:  "Controle & Status" (en configuratie) topics 
kunnen ingesteld om te worden vertoond ofwel als één 
enkele lijst, of op een paneel-per-paneel basis.  (Om 
het beeld te wijzigen:  Klik met de rechter muisknop op 
"Controle & Status", en selecteer of deselecteer 
Logisch boombeeld).  Voor meer informatie, kijk 
naar "Andere Bureaublad keuzes".   

Diagnose op afstand 
- [Systeem status openen]:  toont een 
voortgangsbalk terwijl data worden verzameld, 
en opent daarna een klein scherm met de 
verschillende status onderwerpen voor het 
specifieke paneel. 

Controle en status Paneel controle en status  
Systeem (deel "Systeem status openen") 
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- In dit scherm:  toont verschillende 
fysieke voortgangsstatus aspecten 
voor het specifieke paneel. 

- [Afdrukken]:  laat toe om de 
diagnosedata van het scherm af te 
drukken. 
Tip:  een scherm met afdrukvoorbeeld 
verschijnt—wat u toelaat om een printer te 
selecteren en de printjob te configureren.  

- [OK]:  bewaart de data van het scherm 
(intern), en sluit het scherm Diagnose 
op afstand. 
Tip:  u kunt ook rapporten uitvoeren 
gebaseerd op vroegere status / 
diagnosesessies.   
Verwant:  Rapporten, Paneel 
diagnose  Rapporteren over paneel 
diagnose 

Opmerking:  de Director software bewaart 
de diagnosesessies gedurende 24 
maanden, of de laatste 100—om het even 
wat het grootst is.   

Controle van de status 
van de panelen 
(apparaat) 

Condities bewaakt voor ieder 
paneel 

Verschillende condities (zoals lage batterij, 
sabotage, enz.) kunnen worden bewaakt 
voor ieder paneel.  Dit helpt om de integriteit 
van ieder systeempaneel te bewaren. 

Zie ook:  Controle en status, Paneel controle en 
status,  
Systeem, Energie  

  Energieniveaus controleren 

Items die bewaakt (moeten) worden:  On de (fout-
)condities van het systeem/paneel die bewaakt moeten 
worden in te stellen, kijk naar "Apparaat instellingen 
(Virtuele inputs)".   

Begin een verbinding, en verkrijg 
toegang tot deze topic 

Controleer of u al verbonden bent met 
het(de) paneel(en) door de statusbalk 
onderaan het bewakingsscherm te 
controleren.   
Multi-Account Systemen:  Selecteer eerst 
[Accountmappen] in de ‘boom’, en dubbelklik op de 
gewenste account. 

Indien op het huidig ogenblik niet 
verbonden, begin dan een verbinding met 
het(de) gewenste paneel(en). 

Controle en status Paneel controle en status 
Systeem [Systeem status openen] 
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Voor details, verwijs naar "Verbinden met 
het(de) geassocieerde paneel(en), Een 
overzicht" (<<).   
------------------------- 
Selecteer daarna Controle & 
Status - Apparaat van de 
Iconenbalk, of selecteer Apparaat 
onder "Controle & Status: Systeem" 
in de ‘boom’. 
Gebruik van de boom:  Klik op uw 
site/account knop in de boom en open 
Controle & status, Paneel controle & 
status, en Systeem (klik op "+" naast iedere 
topic).   

Alternatief:  Er kan ook geklikt op Probleem 
op de werkbalk Status. 

Aanmelden met uw gebruikers- ID en PIN 
indien ernaar wordt gevraagd. 
Paneelgroepen en Panelen:  Open uw specifieke 
paneelgroep en paneel indien deze in de lijst in de 
‘boom’ staan.  Tip:  "Controle & Status" (en configuratie) 
topics kunnen ingesteld om te worden vertoond ofwel 
als één enkele lijst, of op een paneel-per-paneel basis.  
(Om het beeld te wijzigen:  Klik met de rechter 
muisknop op "Controle & Status", en selecteer of 
deselecteer Logisch boombeeld).  Voor meer 
informatie, kijk naar "Andere Bureaublad keuzes".   

Als het statusscherm leeg is of niet actief (of als u meer 
informatie wenst), verwijs naar "Toegang tot de controle 
en status topics voor een paneel" (<<).   

Werken met dit scherm 

Als het statusscherm verschijnt, gebruik dan 
de Raster / Formulier werkbalkknop om uw 
voorkeur beeldmodus te selecteren. 
Beeld formulieren: alle apparatuur onderwerpen in een 
grafisch scherm; Beeld raster: Een lijst met aangesloten 
apparatuur onderwerpen. 

Multi-Paneel Systemen:  Selecteer het gewenste 
paneel onderaan het formulier (indien niet 
getoond/geselecteerd in de ‘boom’). 

Zie daarna de selectiebeschrijvingen voor dit 
scherm terwijl u de beschikbare 
statusinformatie bekijkt.   

Tip:  Alarmen, actieve status items, en beschikbare 
knoppen worden in kleur getoond.  Verzeker u ervan 
iemand erop uit te zenden naar om het even welke 
omstandigheden die de aandacht opeisen. 

Individuele items die een grijze kleur hebben worden op 
dat ogenblik niet bewaakt door het systeem. 

Om het bewaken van een specifieke conditie te 
blokkeren:  Ga naar het "Apparaat"-scherm voor het 
paneel waar het om gaat (onder Configuratie), en stel 
de "Preprocess"-tijd in op "Ungedefinieerd".  Voor meer 
details, kijk naar "Apparaat instellingen (Virtuele 
inputs)".   
 
 
-Paneel (onderaan het formulier): Dit is waar 
een gewenst paneel wordt geselecteerd (voor 
systemen met meer dan een). 
Tip:  "Controle & Status" (en configuratie) topics 
kunnen ingesteld om te worden vertoond ofwel als 
één enkele lijst, of op een paneel-per-paneel basis.  
(Om het beeld te wijzigen:  Klik met de rechter 
muisknop op "Controle & Status", en selecteer of 
deselecteer Logisch boombeeld).  Voor meer 
informatie, kijk naar "Andere Bureaublad keuzes".   

- (bovenaan het scherm): Status van 
verschillende items die behoren tot een 
specifieke account of site. 

- Zekering: Als een zekering op dit 
systeempaneel is doorgeslagen. 

- Rapporteren (Alarmcommunicaties): Status 
van communicatie links (telefoon en high-
security HSC lijn), en of dit al dan niet de 
alarmtransmissie heeft aangetast. 

- Systeem configuratie: Paneelprogrammering 
punten/fouten. 

- Module Status: Items die behoren tot een 
expansiemodule (deur controleerder, 
puntexpansie module, enz.). 

Controle & status Paneel controle & status  
Systeem Apparatuur 
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- [Detail Module Status]: Springt naar 
het venster voor de status van de 
module (rasterbeeld), zodat het 
apparaat in problemen snel kan 
gelocalizeerd. 

Energieniveaus 
controleren (V4.4) 

Status van energie in systeem 

Het scherm voor de status van de energie 
laat u toe om de status van verschillende 
elementen te controleren die behoren tot de 
input hoofdspanning, resterende 
batterijduur, enz.   
Opmerking:  sommige functies worden alleen 
ondersteund door xL panelen.  Niet-ondersteunde 
elementen worden getoond als nul (0). 

Zie ook:  Controle en status, Paneel controle en 
status, Systeem, Apparatuur 
  Controle van paneelstatus (Apparatuur) 

Een verbinding starten en toegang tot 
dit onderwerp 

Ga eerst na of u reeds verbonden bent met 
het paneel(en) door de statusbalk te 
controleren onderaan het bewakingsvenster.   
Multi-Account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in de 'boom', en dubbelklik op het 
gewenste account. 

Indien u nu niet verbonden bent, start dan 
een verbinding met het gewenste 
paneel(en). 
Voor details, verwijs naar "Verbinden met het(de) 
geassocieerde paneel(en), Een overzicht" (<<).   
------------------------- 
Selecteer daarna Controle en status - 
Energie op de Iconenbalk, of selecteer 
Energie onder "Controle en status: systeem 
in de  'boom'. 
Met de boom:  klik op de knop site/account in de 
boom, en open Controle en status, Paneel controle 
en status, en Systeem (klik op de + naast ieder 
onderwerp).   

Voer uw gebruikersnaam en PIN in indien dit 
wordt gevraagd. 
Paneelgroepen en panelen:  open uw specifieke 
paneelgroep en paneel als die in de lijst van de 'boom' 
voorkomen.  Tip:  "Controle & Status" (en configuratie) 
topics kunnen ingesteld om te worden vertoond ofwel 
als één enkele lijst, of op een paneel-per-paneel basis.  
(Om het beeld te wijzigen:  Klik met de rechter 
muisknop op "Controle & Status", en selecteer of 
deselecteer Logisch boombeeld).  Voor meer 
informatie, kijk naar "Andere Bureaublad keuzes".   

Als het statusscherm leeg is of niet actief (of als u meer 
informatie wenst), verwijs naar "Toegang tot de controle 
en status topics voor een paneel" (<<).   

Met dit scherm werken 

Als het statusscherm verschijnt, gebruik dan 
de schuifbalk onderin om alle onderwerpen 
te bekijken. 
Formulier/raster beelden:  dit scherm gebruikt een 
aangepast rasterbeeld, en de knop Formulier/raster 
wordt uitgeschakeld. 

Multi-paneel systemen:  Selecteer het gewenste paneel 
onderin het formulier (indien het niet wordt 
getoond/geselecteerd in de  'boom'). 

Raadpleeg daarna de selectiebeschrijvingen 
voor dit scherm terwijl u de beschikbare 
statusinformatie bekijkt.   

Tip:  zorg ervoor iemand op controle uit te sturen als 
bepaalde condities uw aandacht vragen. 

 
 
-Paneel (onderin het formulier): hier selecteert 
u een gewenst panel (voor systemen met 
meer dan één paneel). 

Controle en status Paneel controle en status  
Systeem Energie 
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Tip:  "Controle & Status" (en configuratie) topics 
kunnen ingesteld om te worden vertoond ofwel als 
één enkele lijst, of op een paneel-per-paneel basis.  
(Om het beeld te wijzigen:  Klik met de rechter 
muisknop op "Controle & Status", en selecteer of 
deselecteer Logisch boombeeld).  Voor meer 
informatie, kijk naar "Andere Bureaublad keuzes".   

In dit scherm 
Energie status 
- [Energie status vernieuwen]:  Klik hier om de 
data in het scherm te vernieuwen.   

- (Kolommen met data): Het scherm toont de 
status van verschillende elementen die behoren 
tot de input hoofdspanning, resterende 
batterijduur, enz.   
Opmerking:  sommige functies worden alleen 
ondersteund door xL panelen.  Niet-ondersteunde 
elementen worden getoond als nul (0).   

Controle van de status van 
modules 

Bewaakte module condities 

Het modulestatusscherm toont de status van 
verschillende items die behoren tot iedere 
systeemmodule (toetsenbord, 
deurcontroleur, enz.). 
Zie verder (Verwante onderwerpen):   
+ Controle van paneelstatus (Apparatuur) 
+ Energieniveaus controleren 

Begin een verbinding, en verkrijg 
toegang tot deze topic 

Controleer of u al verbonden bent met 
het(de) paneel(en) door de statusbalk 
onderaan het bewakingsscherm te 
controleren.   
Multi-Account Systemen:  Selecteer eerst 
[Accountmappen] in de ‘boom’, en dubbelklik op de 
gewenste account. 

Indien op het huidig ogenblik niet 
verbonden, begin dan een verbinding met 
het(de) gewenste paneel(en). 
Voor details, verwijs naar "Verbinden met het(de) 

geassocieerde paneel(en), Een overzicht" (<<).   
------------------------- 
Selecteer daarna Controle & Status - 
Modules van de Iconenbalk, of selecteer 
Modules in de ‘boom’ onder "Controle & 
Status: Systeem: Apparaat". 
Gebruik van de boom:  Klik op uw site/account knop 
in de boom en open deze aftakkingen door op "+" te 
klikken naast iedere topic:   Controle & status,  
 Paneel controle & status,   Systeem,  
 Apparatuur. 

Alternatief:  Het is ook mogelijk [Detail Module Status] 
te selecteren in het scherm voor de status van het 
apparaat. 

Aanmelden met uw gebruikers- ID en PIN 
indien ernaar wordt gevraagd. 
Paneelgroepen en Panelen:  Open uw specifieke 
paneelgroep en paneel indien deze in de lijst in de 
‘boom’ staan.  Tip:  "Controle & Status" (en configuratie) 
topics kunnen ingesteld om te worden vertoond ofwel 
als één enkele lijst, of op een paneel-per-paneel basis.  
(Om het beeld te wijzigen:  Klik met de rechter 
muisknop op "Controle & Status", en selecteer of 
deselecteer Logisch boombeeld).  Voor meer 
informatie, kijk naar "Andere Bureaublad keuzes".   

Als het statusscherm leeg is of niet actief (of als u meer 
informatie wenst), verwijs naar "Toegang tot de controle 
en status topics voor een paneel" (<<).   

Werken met dit scherm 

Gebruik de Raster / Formulier werkbalk-
knop om uw voorkeur beeldmodus te 
selecteren. 
Formulierenbeeld:  Details voor één module tegelijk;   
Rasterbeeld:  Alle modules in een lijst. 

Selecteer een gewenste module in de lijst.   
Tip:  In ‘formulieren’ beeld, kan u een item selecteren 
onderaan het formulier, of gebruik de knoppen 
(verrekijker) 'Vinden' en 'Volgende zoeken' om te 
zoeken bij naam (of 1e paar letters--bvb. nam*). 

Verwijs daarna naar de 
selectiebeschrijvingen voor dit scherm terwijl 
de statuselementen worden bekeken zoals 
gewenst. 

Tip:  Alarmen, actieve status items, en beschikbare 
knoppen worden in kleur getoond.  Verzeker u ervan 
iemand erop uit te zenden naar om het even welke 
omstandigheden die de aandacht opeisen. 
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- Module (onderaan het formulier): Dit is 
waar een module wordt geselecteerd 
om de status ervan te bekijken.  Deze 
zone toont  een referentienummer 
toegewezen door het systeem, plus de 
naam/beschrijving van de module 
zoals gedefinieerd onder ‘Configuratie’. 

- Module Informatie: Informatie die 
behoort tot de geselecteerde module 
(versienummer, maximum en huidige 
baudrate, enz.). 

- Modulestatus: diverse status-
onderwerpen voor de geselecteerde 
module.   

- Communicatie Statistieken: 
Informatie die behoort tot het 
percentage geslaagde module 
buscommunicatie me dit apparaat over 
een bepaalde periode. 

- [Refresh Communicatie 
Statistieken]: Hiermee worden de 
communicatie gegevens verversd). 

- [Reset Communicatie Statistieken]: Hiermee 
worden de tellers op 'nul' gezet. 

Controle van status of 
controle van 
beveiligingssysteem voor 
suite 

Status van een appartement/suite of 
installatie 

Het statusscherm 'Suite beveiliging' toont de 
status van meerdere items  die tot ieder  
appartement of installatie behoren, 
geassocieerd met het suite 
beveiligingstoetsenbord en laat toe om een 
suite toetsenbord alarm stil te leggen, of een 
scherpstelniveau van een suite / installatie 
te wijzigen (V4.31).   
Opmerking:  gezien ieder toetsenbord per standaard 
aan een aparte, private woonplaats behoort, dienen de 

wijzigingen in scherpstellen per standaard 
gecoördineerd te worden met de bewoner. 

Zie verder ook ( V4.0): 
+ Visuele status en controle (Plattegronden en 
camera’s)   
+ Verbinden: "Nieuwe installatie? Probeer de Wizard   

Begin een verbinding, en verkrijg 
toegang tot deze topic 

Controleer of u al verbonden bent met 
het(de) paneel(en) door de statusbalk 
onderaan het bewakingsscherm te 
controleren.   
Multi-Account Systemen:  Selecteer eerst 
[Accountmappen] in de ‘boom’, en dubbelklik op de 
gewenste account. 

Indien op het huidig ogenblik niet 
verbonden, begin dan een verbinding met 
het(de) gewenste paneel(en). 
Voor details, verwijs naar "Verbinden met het(de) 
geassocieerde paneel(en), Een overzicht" (<<).   
------------------------- 
Selecteer daarna Controle & Status - Suite 
beveiliging van de Iconenbalk, of selecteer 
Suite beveiliging onder "Controle & Status" 
in de ‘boom’. 

Controle & status Paneel controle & status  
Systeem Apparatuur Modules 
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Gebruik van de boom:  klik op uw 
site/account knop in de boom en open 
Controle & status, en Paneel controle & 
status (klik op "+" naast iedere topic).   

Diagnose Scherm:  een 2e scherm is 
beschikbaar als Controle & Status - Suite 
beveiliging Diagnose in de Iconen balk, of 
Diagnose onder "Suite beveiliging" in de 
boom'. 

Aanmelden met uw gebruikers- ID 
en PIN indien ernaar wordt 
gevraagd. 
Paneelgroepen en Panelen:  open uw 
specifieke paneelgroep en paneel indien 
deze in de lijst in de ‘boom’ staan.  Tip:  
"Controle & Status" (en configuratie) topics 
kunnen ingesteld om te worden vertoond 
ofwel als één enkele lijst, of op een paneel-
per-paneel basis.  (Om het beeld te wijzigen:  Klik met 
de rechter muisknop op "Controle & Status", en 
selecteer of deselecteer Logisch boombeeld).  Voor 
meer informatie, kijk naar "Andere Bureaublad keuzes".   

Als het statusscherm leeg is of niet actief (of als u meer 
informatie wenst), verwijs naar "Toegang tot de controle 
en status topics voor een paneel" (<<).   

Werken met deze schermen 

Gebruik de Raster / Formulier werkbalk-
knop om uw voorkeur beeldmodus te 
selecteren.  
Beeld formulieren: details voor één appartement / 
installatie tegelijk;   
Beeld raster: alle gedefinieerde suites in een lijst. 

Selecteer uit de lijst een gewenst suite 
beveiligingstoetsenbord.   
Tip:  in ‘formulieren’ beeld, kan u een item selecteren 
onderaan het formulier, of gebruik de knoppen 
(verrekijker) 'Vinden' en 'Volgende zoeken' om te 
zoeken bij naam (of 1e paar letters--bvb. nam*). 

Zie daarna de selectiebeschrijvingen voor dit 
scherm terwijl u de statusonderwerpen voor 
de gewenste suite(s) bekijkt. 

Tip:  alarmen, actieve status items, en beschikbare 
knoppen worden in kleur getoond.  Verzeker u ervan 
iemand erop uit te zenden naar om het even welke 
omstandigheden die de aandacht opeisen. 

 
 

- Beveiliging Suite (onderin het formulier): hier 
selecteert u een suite/installatie om de status 
van meerdere items te bekijken.  Deze zone 
toont een referentienummer toegewezen door 
het systeem, plus de naam/beschrijving van de 
module zoals gedefinieerd onder ‘Configuratie’. 

- Beveiligde suite toestand( [Uit],  [Deelstand], 
en  [Aan]):  Deze knoppen tonen het 
scherpstelniveau van de suite / installatie (en 
laten toe om te wijzigen):  Uit 
(Onscherp);    Deelstand: (Omtrek 
scherp);  of  AAN (volledig scherp). 
Opmerkingen: omdat ieder toetsenbord meestal tot 
één individueel, private woonplaats behoort, 
moeten alle wijzigingen om scherp te stellen 
gewoonlijk gecoördineerd worden samen met de 
bewoner.  Voor v4.31bestonden deze 
knoppen als 'weergave-alleen'.  Deze functie vereist 
de paneel firmware  4.25 en de operator 
machtiging 'Paneel controle & status'.   

- Alarmen: deze zone toont alle alarmen voor de 
suite/installatie (aftakkingspunt, uitgeschakelde 
sensors van iemand die sabotage pleegt met 
het toetsenbord).  Het “Type Sirene” wordt ook 
aangegeven (Geen, Zoemer, Sirene of Brand).  

------------------------- 
- [Stilte] (V4.31): laat toe om een alarm stil te 
leggen voor een geselecteerd(e) toetsenbord / 
suite.   

------------------------- 
- Ingangspunten: een lijst met de ingangspunten 
van het suite beveiligingstoetsenbord met de 
status ervan (d.w.z. of iedere sensor al dan niet 
is ‘uitgeschakeld’). 

Controle & status Paneel controle & status  
Suite beveiliging   

 



21-0381D v4.7.4 Welkom Rapport Control Admin Sys Config Tech-Ref 87 

Opmerking:  het aantal ingangspunten dat 
wordt ondersteund hangt af van het type 
toetsenbordtype dat werd geïnstalleerd voor 
suitebeveiliging. 

- Paniektoetsen: een lijst met de 
paniektoetsen van het suite 
beveiligingstoetsenbord met de status 
ervan (d.w.z. of paniektoetsen al dan 
niet werden ingedrukt). 
Opmerking:  het aantal ondersteunde 
paniektoetsen hangt af van het type 
toetsenbordtype dat werd geïnstalleerd voor 
suitebeveiliging.  Bijvoorbeeld, 2-zone 
toetsenborden ondersteunen enkel 
paniektoets #1 (geactiveerd bij indrukken 
van   en  *). 

- Uitgangspunten: een lijst met de 
uitgangspunten van het toetsenbord 
van de suite beveiliging met de status ervan 
(d.w.z. of uitgangspunten al dan niet buiten 
werking werden gesteld). 
Opmerking:  het aantal ondersteunde 
programmeerbare uitgangspunten hangt af van het 
type toetsenbordtype dat werd geïnstalleerd voor 
suitebeveiliging. 

----------------------------------------------- 
 
- Beveiligde Suite (onderin het formulier): hier 
selecteert u een suite beveiligingstoetsenbord 
om de diagnose te bekijken.  Hier wordt een 
referentienummer toegewezen door het systeem 
getoond, plus de naam/beschrijving van de 
suite/installatie zoals gedefinieerd onder 
‘Configuratie’. 

- Beveiligde suite informatie: informatie over de 
geselecteerde suite (versienummer, maximum 
en huidige baudbereik, enz.). 

- Beveiligde suite status: diverse 
statusinformatie die betrekking heeft op het 
geselecteerde bediendeel  

- Communicatie Statistieken: informatie die 
behoort tot het percentage geslaagde module 
buscommunicatie me dit apparaat over een 
bepaalde periode. 

- [Refresh Communication Statistics]: hiermee 
worden de communicatie gegevens verversd). 

- [Reset Communication Statistics]: hiermee 
worden de tellers op 'nul' gezet. 

Controle van status of 
controle van items per zone 

Scherm “Zone gebruikers”:  Een tweede scherm is 
beschikbaar als Controle & status – zone gebruikers 
op de iconenbalk, of zone gebruikers onder “Zones” 
in de ‘boom’.  Dit behoort tot de aanwezigheid van de 
gebruikersactiviteit, het aantal gebruikers in een zone 
(gebruikers tellen) en APB-opsporen resetten voor 
een zone.   
Verwant onderwerp:  "Zone Gebruikers...".   

Controle & Status per zone 

Het scherm voor de status van de zone 
toont de status van items geassocieerd met 
ieder systeem ‘Zone’, en laat toe om 
controle van vele zaken (scherp- of 
onscherpstellen van een zone, ontgrendelen 
van deuren, enz.) 
Toestemmingen/Bevoegdheden: Dit feature kan 
gebruikt door operators met toestemming “Controle & 
status” als ze zich aanmelden bij ‘Controle & status’ als 
een gebruiker me bevoegdheid om specifieke taken uit 
te voeren. 

Zie verder ook ( V4.0): 
+ Visuele status en controle (Plattegronden en 
camera’s)   
+ Verbinden: "Nieuwe installatie? Probeer de Wizard   

Controle & Status Paneel controle & status  
Suite beveiliging Diagnose 
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Begin een verbinding, en verkrijg 
toegang tot deze topic 

Controleer of u al verbonden bent met 
het(de) paneel(en) door de statusbalk 
onderaan het bewakingsscherm te 
controleren.   
Multi-Account Systemen:  Selecteer eerst 
[Accountmappen] in de ‘boom’, en dubbelklik op de 
gewenste account. 

Indien op het huidige ogenblik niet 
verbonden, begin dan een verbinding met 
het(de) gewenste paneel(en). 
Voor details, verwijs naar "Verbinden met het(de) 
geassocieerde paneel(en), Een overzicht" (<<).   
------------------------- 
Selecteer daarna Controle & Status - 
Zones van de Iconenbalk, of selecteer 
Zones onder "Controle & Status" in de 
‘boom’. 
Gebruik van de boom:  klik op uw site/account knop in 
de boom en open Controle & status, en Paneel 
controle & status (klik op "+" naast iedere topic).   

Aanmelden met uw gebruikers- ID en PIN 
indien ernaar wordt gevraagd. 
Paneelgroepen en Panelen:  Open uw specifieke 
paneelgroep en paneel indien deze in de lijst in de 
‘boom’ staan.  Tip:  "Controle & Status" (en configuratie) 
topics kunnen ingesteld om te worden vertoond ofwel 
als één enkele lijst, of op een paneel-per-paneel basis.  
(Om het beeld te wijzigen:  Klik met de rechter 
muisknop op "Controle & Status", en selecteer of 
deselecteer Logisch boombeeld).  Voor meer 
informatie, kijk naar "Andere Bureaublad keuzes".   

Als het statusscherm leeg is of niet actief (of als u meer 
informatie wenst), verwijs naar "Toegang tot de controle 
en status topics voor een paneel" (<<).   

Bekijken van status van een zone 

Gebruik de Raster / Formulier werkbalk-
knop om uw voorkeur beeldmodus te 
selecteren (‘formulieren’ beeld is hier aan te 
raden). 

Selecteer een gewenste Zone in de lijst.   
Tip:  In ‘formulieren’ beeld, kan u een item selecteren 
onderaan het formulier, of gebruik de knoppen 
(verrekijker) 'Vinden' en 'Volgende zoeken' om te 
zoeken bij naam (of 1e paar letters--bvb. nam*). 

Verwijs daarna naar de 
selectiebeschrijvingen voor dit scherm terwijl 
de statuselementen worden bekeken zoals 
gewenst. 

Stilleggen van Alarmen:  de knop [Stilte] kan gebruikt 
om een alarm dat afgaat stil te leggen (indien u deze 
bevoegdheid heeft). 

Tip:  Alarmen, actieve status items, en beschikbare 
knoppen worden in kleur getoond.  Verzeker u ervan 
iemand erop uit te zenden naar om het even welke 
omstandigheden die de aandacht opeisen. 

Scherp of onscherp stellen van een 
zone 

Terwijl u ‘in'  het scherm voor de status van 
de zone bent, is het mogelijk om het 
'scherpstelniveau' van een gewenste zone 
te wijzigen door: 
 Selecteren van de gewenste zone, en; 
 Klikken op [Uit], [Deelstand], of [Aan], al 

naargelang toepasbaar (en wacht kort om 
de verandering te laten plaatsvinden). 

Scherpstellen Wizard:  Als de zone een open deur 
heeft, of een ingangspunt dat ‘in alarm’ staat, zal 
worden gevraagd om hiermee eerst af te rekenen 
vooraleer de scherpstelverandering van de zone te 
beëindigen. 

Overbruggen van een sensor:  Voor details over 
overbruggen van een sensor (ingangspunt), verwijs 
naar "Controle van status of overbruggen van 
ingangspunten (Sensoren)".   

Zones kunnen worden ingesteld om automatisch uit te 
schakelen naar de Uit- of Deelstand wanneer een 
gebruiker toegang krijgt tot die zone.  Dit wordt 
ingesteld in "Zones en overige instellingen ", en 
"Bevoegdheden voor Gebruikers".   

Uitbreiden / Uitstellen van een 
zoneschema 

U kunt een zoneschema uitstellen of de 
sluittijd (overwerk) instellen/vertragen indien 
nodig.  Om het schema uit te stellen of te 
hervatten, selecteer de gewenste zone, en 
klik op [Uitstellen] of [Hervatten] al 
naargelang van toepassing.  Om de 
sluitingstijd aan te passen, klik op 
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[Overwerk], stel de sluitingstijd in zoals 
gewenst, en klik op OK.   
Tip:  Om de tijd aan te passen in increments van 30 
min., gebruik '<' of '>' respectievelijk.  Voor 
aanpassingen van 1 uur, gebruik '<<' of '>>'.  Voor  
permanente wijzigingen, is het mogelijk om het schema 
zelf aan te passen, en/of de instellingen van de zone 
zelf.  Voor meer details, kijk naar "Schemas voor 
Gebruiker Toegangscontrole en het automatiseren van 
de werking van Zones", en "Zones en bijbehorende 
instellingen".   

Controle van alle deuren in een 
specifieke zone  

Tip:  lezercommando's behoren tot de lezers die het 
invoeren van de geselecteerde zone toelaten.  

 Verzeker u ervan  in het ‘formulieren’ 
beeld te staan (klik op Formulier op de 
werkbalk); 

 Selecteer de gewenste zone (onderaan 
het venster); 

 Gebruik een van de vier knoppen in het 
midden van het scherm om uw gewenste 
actie te kiezen.  Voor meer informatie zie verder 
in de selectie-beschrijvingen.  (En wacht terwijl 
wijzigingen plaatsvinden). 

LIft Lezers:  Deurcontrole is niet van toepassing op 
lezers in liften.  Om een lift en/of zijn geassocieerde 
lezer te controleren, verwijs naar "Controle van status 
of controle van liften".   

Controle van een deur in een 
specifieke zone 

 Verzeker u ervan  in het ‘formulieren’ 
beeld te staan (klik op Formulier op de 
werkbalk); 

 Selecteer de gewenste “Zone” (onderaan 
het venster) en localizeer de specifieke 
deur in de lijst; 

 Zoek de gewenste deur in de lijst in de 
linkeronder hoek van het scherm.  Klik 
vervolgens op de kleine knop in de kolom  
'toestand' voor deze deur en kies uit de 
lijst die nu verschijnt.  (Wacht even tot 
wijzigingen zijn uitgevoerd). 

Indien de knop niet zichtbaar is betekent dit dat u geen 
'Deur Controle' bevoegdheid heeft.  Bij een huidige 

‘blokkering’ van kaarttoegang, is het misschien nodig 
dat u een commando ‘brede zone’ gebruikt om 
kaarttoegang te herstellen vooraleer de deur kan 
ontgrendeld. Het automatisch blokkeren van kaarten 
veroorzaakt een vergrendeling van de deur. 

Deuren kunnen worden ingesteld om te worden 
ontgrendeld of vergrendeld op gezette tijden en/of in 
synchronisatie met het beveiligingsniveau van de 
bijbehorende zone.  Voor meer details, kijk naar "Zones 
en bijbehorende instellingen", en "Deuren, Kaartlezers, 
en bijbehorende instellingen".   

Overbruggen van een ingangspunt in 
een specifieke zone 

Om een ingangspunt in een specifieke zone 
te overbruggen, toelatend om de zone 
scherp te stellen of een 'Overbrugging' te 
verwijderen, toelatend om de sensor te 
bewaken: 
 Verzeker u ervan  in het ‘formulieren’ 

beeld te staan (klik op Formulier op de 
werkbalk); 

 Selecteer de gewenste zone (onderaan 
het venster) en localizeer het specifieke 
ingangspunt in de lijst; 

 Klik op de kleine knop aan de rechterkant 
van de ingangspunt status en kies uit de 
lijst die verschijnt. (Wacht even tot de wijziging 
is uitgevoerd). 

Indien de knop niet zichtbaar is betekent dit dat het 
ingangspunt niet van het type is dat ‘overbrugbaar’ is, 
of u geen bevoegdheid heeft om ingangspunten te 
overbruggen. 

De bevoegdheden van een gebruiker kunnen zodanig 
worden ingesteld dat iedere ‘overbrugging’ die van 
kracht is automatisch wordt verwijderd als de gebruiker 
een zone binnenkomt (om ervan zeker te zijn dat geen 
enkele defecte sensor wordt vergeten).  Voor meer 
details, kijk naar de "Auto opheffen van overbrugging" 
instelling onder "Bevoegdheden van Gebruikers".   
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- Zone (onderaan het formulier): dit is 
waar een zone wordt geselecteerd om 
de status ervan of de controle items 
ervan te bekijken. Dit toont een 
referentienummer toegewezen door 
het systeem, plus de 
naam/beschrijving van de zone zoals 
gedefinieerd onder ‘Configuratie’. 

- [Uit], [Deelstand], en [Aan]: deze 
knoppen duiden het huidig 
scherpstelniveau van de zone aan en 
laten scherp-/onscherpstellen toe van 
een zone zoals gewenst (indien u die 
bevoegdheid heeft).  Opmerking:  
indien een item zich in 'alarm' of ‘probleem’ 
bevindt, moet dit gecorrigeerd vooraleer verder 
te gaan. (Het systeem zal u gewoonlijk 
aanzetten om de situatie aan te pakken). 

- Brand / Alarm: onafgezien of er type brand 
inputs en/of andere inputs in de zone 
'vrijkwamen'.   
[Stilte]:  dit laat toe om de actieve alarmen stil te 
leggen zoals gewenst  – indien u de bevoegdheid 
heeft. 

- Ready, etc.: verschillende diverse status 
aspecten voor de specifieke zone (als de zone 
klaar is te worden scherpgesteld, of als de 
deuren open staan, enz.). 

- Schema-verwante items (alleen zichtbaar voor 
een geplande zone): Dit toont schema-verwante 
status topics en voorziet knoppen om de 
sluitingstijd in te stellen/te vertragen 
[Overwerk],  of [Uitstellen] (of Hervatten) van 
schema (als u daartoe bevoegd bent). 

- Deur lezer commando's voor alle deuren van 
de zone (3 knoppen tegenover het midden): 
Laat toe om alle deuren in de geselecteerde 
zone te controleren (als u daartoe bevoegd 
bent).   
[Vergrendelen alle deuren]:  dit vergrendelt/blokkeert 
opnieuw alle deuren in een geselecteerde zone (dwz 
alle deuren waarvan een van lezers is ingesteld voor 
deze zone); 

[Ontgrendelen alle deuren]: dit ontgrendelt alle 
deuren in een geselecteerde zone (dwz alle deuren 
waarvan een van lezers is ingesteld voor deze zone); 

[Geavanceerd]:  deze knop verleent toegang tot 
bijkomende lezer-/deurcommando’s.  Selecties 
omvatten ontgrendelen/opnieuw blokkeren van 
deuren, blokkeren of herstellen van kaarttoegang 
en/of wijzigen van verschillende modi bij de deuren.   

"Tijdelijk" behoort tot de gedefinieerde 
"Ontgrendelduur" (zoals wanneer iemand zijn 
toegangskaart gebruikt), en “Uitstaand” betekent dat 
het commando zal behouden blijven tot als een 
geldige gebruiker toegang krijgt bij de deur. 

Lezer commandos behoren tot alle lezers die toegang 
geven (of behoren tot) de specifieke zone.  
Kaartlezers die men gebruikt on een zone te verlaten 
worden ingesteld voor een andere zone (dan de zone 
die verlaten wordt) of voor "Buiten".   

Voor details over de verschillende modi en 
commando’s:   

 In de sectie over het gebruik van plattegronden en 
camera’s, zie:  "Een zone of apparaat controleren" 
(zoek naar "Deur commando’s");  

 In het configuratie hoofdstuk, zie:  "Deuren, lezers 
en verwante instellingen".   

LIft Lezers:  Deurcontrole is niet van toepassing op 
lezers in liften.  Om een lift en/of zijn geassocieerde 
lezer te controleren, verwijs naar "Controle van status 
of controle van liften".   

- Lijst van deuren: toont de status van deuren in 
de zone en geeft keuzes voor ontgrendelen of 
opnieuw blokkeren van individuele deuren 
(indien u de bevoegdheid heeft).   
Ontgrendeling uitstaand: deze "ontgrendeling" wacht 
tot iemand binnenkomt bij een bepaalde deur. 

- Lijst van ingangspunten: toont de status of 
ingangspunten (sensoren) in de zone, en laat 
toe om individuele sensoren te overbruggen in 
iedere zone (voor punten die dit steunen, en 
indien u de bevoegdheid heeft). 

De Lijst van deuren en Lijst van ingangspunten zijn 
alleen beschikbaar in ‘formulieren’ beeld (klik op 
Formulier op de werkbalk om over te schakelen naar 
het ‘formulieren’ beeld). 

Controle & status Paneel controle & status  
Zones 
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Zone gebruikers (activiteit, 
gebruikers tellen en APB-
resetten) 

Controle & status - Zone 
gebruikers 
Het "Zone gebruikers" scherm 
toont/laat toe: 

  Of er al dan niet activiteit was in 
de zone.   
(Dit is gebaseerd op gebruikers die de 
zone binnenkomen of verlaten, en/of een 
aangepast 'Activiteit bewaken' 
ingangspunt dat wordt uitgeschakeld.) 

  Het aantal gebruikers nu in de 
zone aanwezig; 

  Of de zone al dan niet vol is (d.w.z. bevat 
het 'toegelaten' aantal 
personen/voertuigen). 

  Laat resetten van het 'gebruikersaantal' 
toe al naargelang gewenst (tot min/leeg, max. 
toegelaten of om het even welke aangepaste 
waarde); 

 Laat resetten toe van de antipassback 
(APB) status voor alle gebruikers in een 
zone (zie volgende sectie). 

Opmerking:  om hier beschikbaar te zijn, moeten de 
features 'gebruikers tellen' en 'activiteit opsporen' zijn 
ingesteld voor die specifieke zone(s). 
Ref:  "Configuratie  Zones" ( Tellen;   Activiteit). 

Werken met dit scherm 
  Wees er zeker van dat u verbonden bent 

met specifieke paneel(en) zoals vooraf 
beschreven. 

  Open het scherm Zone gebruikers: 
Iconen balk:  Controle & status – zone gebruikers 

Boom:  Controle & status, Paneel controle & 
status, Zones, Zone gebruikers 

 Gebruik de werkbalk knop Raster / 
Formulier om uw voorkeur beeldmodus te 
selecteren; 

 Raadpleeg de selectie-beschrijvingen voor 
dit scherm terwijl u de status topics voor 
items in de gewenste zone bekijkt.   

 
 

 

- Zone (onderin het scherm): hier selecteert u een 
zone om de status ervan te bekijken of items te 
controleren.  Dit toont een referentienummer 
toegewezen door het systeem, plus de 
naam/beschrijving van de zone zoals 
gedefinieerd onder 'Configuratie'. 

Status 
- Activiteit in zone:  of er al dan niet activiteit 
plaats vond in de specifieke zone.  (Dit is 
gebaseerd op gebruikers die de zone 
binnenkomen of verlaten, en/of een aangepast 
'Activiteit bewaken' ingangspunt dat wordt 
uitgeschakeld.) 

- Gebruikersaantal :  dit is het aantal gebruikers 
(of voertuigen) in de zone (gebaseerd op 
toegang verleend in en uit de zone). 
Volledig:  als de zone al dan niet het toegelaten 
aantal gebruikers/voertuigen bevat. 

- [ Resetten gebruikersaantal ]:  laat toe om het 
gebruikersaantal in deze zone te resetten al 
naargelang gewenst.  (Details volgen / 
hieronder.) 

Anti-Passback 
- [ APB resetten ]:  laat resetten toe van de 
antipassback status voor de geselecteerde 
zone, voor alle gebruikers.  (Details volgen / 
hieronder.) 

Alarm bevestigen/ontkennen (GB/ACPO 
Paneelmodus) 
- Bevestigd alarm:  bepaalt of er bevestigde 
alarmen bestaan in de geselecteerde zone; 

Controle & status Paneel controle & status 
Zones Zone gebruikers 
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- Niet bevestigd alarm:  bepaalt of er niet 
bevestigde alarmen bestaan in de 
geselecteerde zone; 

- [ Bevestigd alarm herstellen ]:  laat toe om 
alle bevestigde alarmen in de geselecteerde 
zone te herstellen.   
Opmerking:  de GB ACPO standaard bevat strikte 
vereisten betreffende bevestigde tgo. onbevestigde 
alarmen, en herstellen van alarmen.  De 
geïnteresseerden worden verondersteld vertrouwd te 
zijn met die details.  Installatievereisten staan in een 
GB/ACPO appendix van de geavanceerde 
installatiegids voor uw specifieke paneel(en).   

Resetten gebruikersaantal voor een 
zone 

Voor zones ingesteld om het aantal 
tegenwoordige gebruikers te 'tellen', is het 
misschien nodig om het 'gebruikersaantal' 
periodiek te resetten (bijv. om zaken te 
corrigeren zoals gebruikers die 
binnenkomen en/of buitengaan als iemand 
anders de deur opent). 
Verwant onderwerp:  "Configuratie  Zones  Bezig 
met tellen. 

Om de ‘gebruikerstelling’ voor een zone 
terug in te stellen: 

 Wees er zeker van dat u verbonden 
bent met specifieke paneel(en) zoals 
vooraf beschreven. 

 Open het scherm Zone gebruikers: 
Iconen balk:  Controle & status - zone 
gebruikers 

Boom:  Controle & status, Paneel controle & 
status, Zones, Zone gebruikers 

 Toegang tot de feature "Gebruikers 
tellen resetten" voor een zone: 
Beeld formulieren:  selecteer de gewenste zone 
onderin het venster en klik daarna op[ Gebruikers 
tellen resetten ]. 

Beeld raster:  lokaliseer uw gewenste zone in de 
lijst en klik op [...]  onder “Gebruikers tellen”. 

 Raadpleeg de selectiebeschrijvingen 
voor dit scherm terwijl u een selectie 
maakt. 

 
 

Controle & status Paneel controle & 
status Zones Zone gebruikers  
[ Resetten gebruikersaantal ] 

 

- Resetten aantal naar nul:  resetten van zone 
gebruikersaantal naar nul (ongeacht de huidige 
'minimum' waarde);  

- Resetten aantal naar minimum:  resetten van 
zone gebruikersaantal naar de huidige 
'minimum' waarde (zoals getoond in het blauw).  
Dit is het maximum aantal gebruikers dat zich in 
de zone kan bevinden zodat die nog als 'leeg' 
kan beschouwd; 

- Resetten aantal naar maximum:  resetten van 
zone gebruikersaantal naar de huidige 
'maximum' waarde (zoals getoond in het blauw).  
Dit is het aantal gebruikers nodig om de zone 
als 'vol' te beschouwen; 

- Resetten aantal naar:  dit laat toe om het 
gebruikersaantal te resetten naar om het even 
welke waarde tussen de 'minimum' en 
'maximum' waarden getoond in het blauw. 

Resetten van de antipassback status 
voor gebruikers in een specifieke 
zone 

Van tijd tot tijd kan het gebeuren dat 
mensen niet in een bepaalde zone binnen 
kunnen door een antipassback overtreding 
(zoals wanneer ze binnen kwamen of buiten 
gingen toen het  systeem een deur 
ontgrendelde voor iemand anders). 

Dit kan hersteld door de antipassback status 
terug te zetten voor een specifieke zone. 
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Om de ‘gebruikerstelling’ voor een zone 
terug in te stellen: 

 Wees er zeker van dat u verbonden bent 
met specifieke paneel(en) zoals vooraf 
beschreven. 

 Open het scherm Zone gebruikers: 
Iconen balk:  Controle & status - zone gebruikers 

Boom:  Controle & status, Paneel controle & 
status, Zones, Zone gebruikers 

 Toegang tot de feature "APB resetten" 
voor een zone: 
Beeld formulieren:  Selecteer de gewenste zone 
onderin het venster en klik daarna output-point [ 
APB resetten ]. 

Beeld raster:  lokaliseer uw gewenste zone in de lijst 
en klik op [...]  onder “APB resetten”. 

 Beantwoord alle bijkomende 
boodschappen die verschijnen. 

 
 

Controle & status Paneel controle & 
status Zones Zone gebruikers 
[ APB resetten ] 

Antipassback (APB):  de mogelijkheid om bepaalde 
kaarten te blokkeren bij het: 
+ opnieuw betreden van een bepaalde zone, of; 
+ opnieuw betreden van een object van buitenaf en/of; 
+ (Optie):  betreden van andere zones; 
…tenzij de kaarthouder eerst de betreffende zone 
verlaat - m.a.w. iedere kaarthouder moet zijn kaart 
gebruiken bij iedere grens tussen zones onderling (mits 
als APB kaartlezer ingesteld.) Tip:  helpt bij het 
bestrijden van ongeoorloofd kaartgebruik. 

Resetten APB Status voor een Individueel en/of 
Systeem-Wijd:  U kan ook de antipassback status 
resetten voor een individuele en/of voor alle zones 
geassocieerd met de geselecteerde paneel(en).  Voor 
details, verwijs naar "Resetten van gebruikers hun 
antipassback status" (<<).   

Antipassback activeren: Om het d.m.v. antipassback 
"volgen" van personen door zones en deuren te 
activeren, kijk naar "APB" onder "Zones en 
gerelateerde instellingen", en "Antipassback 
detecteren" onder "Lezer 1 & 2 instellingen voor een 
deur ".   

Gebruiker In/Uit status 
controleren 

Gebruiker In/Uit status 
Bij aanvang met v4.2 kan de Guardall 
Director de In/Uit status voor alle gebruikers 
in een account tonen.   
Deze feature opereert in 'realtime', toont dus de nieuwe 
zone en het tijdstip als een persoon toegang krijgt (voor 
panelen die op dat moment met de Guardall Director 
software communiceren). 

OPMERKING:  deze functie vereist ingang- en 
uitgangslezers aan alle deuren gebruikt om de 
installatie binnen te komen of te verlaten, en 
iedereen moet zijn toegangskaart/token 
gebruiken om de installatie binnen te gaan of te 
verlaten.  Personen die laatste werden 
gerapporteerd als 'In', maar zonder kaartactiviteit 
gedurende 24 uren worden als 'Uit' ingesteld.   

Verbinding starten en toegang tot dit 
onderwerp 
Ga na of u al verbonden bent met het(de) 
paneel(en) door de status balk te 
controleren onderin het bewakingsvenster.   
Multi-account systemen:  Selecteer eerst [Account 
mappen] in de 'boom' en dubbelklik op het gewenste 
account. 

Indien op huidige moment niet verbonden, 
een verbinding starten met het(de) 
gewenste paneel(en). 
Voor details, verwijs naar "Verbinden met het(de) 
geassocieerde paneel(en), Een overzicht" (<<).   
------------------------- 
Klik daarna op Controle & status - 
Gebruiker in/uit status op de iconenbalk, 
of klik op de knop site/account in de boom, 
'open' Controle & status (klik op "+") en 
selecteer Gebruiker in/uit status.   
Multi-account systemen:  Selecteer eerst [Account 
mappen] in de 'boom' en dubbelklik op het gewenste 
account. 

Opmerking:  Deze feature gebruikt een aangepast 
'beeld' als de feature Formulier/Raster schakelen niet 
actief is. 
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Werken met dit scherm 
Raadpleeg de 
selectiebeschrijvingen voor dit 
scherm terwijl u de beschikbare 
status informatie bekijkt.   

Tip:  Om de lijst per naam, zone of 
tijdstip te ordenen, klik op de 
gewenste kolomnaam.   

Opmerking:  Vooral bij zone of tijdstip, zich 
ervan verzekeren de lijst redelijk geregeld te 
ordenen om de ordening te actualiseren.  
(De datum is actueel, de ordening niet.) 

Als het statusscherm leeg is of niet actief (of 
als u meer informatie wenst), verwijs naar 
"Toegang tot de controle en status topics 
voor een paneel" (<<).   

 
 
-  (Lijst met gebruikers):  Eens 
geactiveerd, toont het hoofdgedeelte 
van het scherm een lijst met gebrukers voor dit 
account die zich binnen de installaties bevinden.  
De lijst bevat voor iedere persoon: voornaam, 
familienaam, laatst bezochte zone en tijdstip van 
binnenkomst. 
Tip:  Om de lijst per naam, zone of tijdstip te ordenen, 
klik op de gewenste kolomnaam.  Vooral bij zone of 
tijdstip, zich ervan verzekeren de lijst redelijk geregeld 
te ordenen om de ordening te actualiseren.  (De 
datum is actueel, de ordening niet.) 

Controle van status of 
controle van individuele 
deuren 

Deur status en controle 

Het scherm met de deurstatus toont de 
status van deuren in het systeem, en laat 
toe om controle van verschillende 
parameters voor iedere deur (ontgrendelen 
van een deur, wijzigen  
bestuurskarakteristieken, enz.) 
LIft Lezers:  Deurcontrole is niet van toepassing op 
lezers in liften.  Om een lift en/of zijn geassocieerde 

lezer te controleren, verwijs naar "Controle van status 
of controle van liften".   

Toestemmingen/bevoegdheden: deze feature kan door 
operators met "Controle & status" toestemming worden 
gebruikt als ze zich aanmelden als gebruiker bij 
‘Controle & status’ met de bevoegdheid om specifieke 
items te controleren. 

Zie verder ook ( V4.0): 
+ Visuele status en controle (Plattegronden en 
camera’s)   
+ Verbinden: "Nieuwe installatie? Probeer de Wizard   

Begin een verbinding, en verkrijg 
toegang tot deze topic 

Controleer of u al verbonden bent met 
het(de) paneel(en) door de statusbalk 
onderaan het bewakingsscherm te 
controleren.   
Multi-Account Systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in de ‘boom’, en dubbelklik op de 
gewenste account. 

Indien op het huidige ogenblik niet 
verbonden, begin dan een verbinding met 
het(de) gewenste paneel(en). 
Voor details, verwijs naar "Verbinden met het(de) 
geassocieerde paneel(en), Een overzicht" (<<).   
------------------------- 

Controle & status Gebruiker In/Uit status 

 

Controle In/Uit Status:  Deze optie vereist dat “Gebruiker In/Uit 
status” ingesteld is.  Gerelateerde instelling:  UwAccount, 
Account Informatie, Setup (tab), "Gebruikerstatus voor dit 
Account in- of uitschakelen" 

Opmerkingen:  Deze feature werkt in 'realtime', met een update 
iedere keer iemand zijn kaart gebruikt om toegang te krijgen bij een 
deur of poort.  Het kan even duren vooraleer het scherm activeert/de 
meest recente gegevens weergeeft. 
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Selecteer daarna Controle & 
Status - Deuren van de 
Iconenbalk, of selecteer Deuren 
onder "Controle & Status" in de 
‘boom’. 
Gebruik van de boom:  klik op uw 
site/account knop in de boom en open 
Controle & status, en Paneel controle & 
status (klik op "+" naast iedere topic).   

Aanmelden met uw gebruikers- ID 
en PIN indien ernaar wordt 
gevraagd. 
Paneelgroepen en Panelen:  open uw 
specifieke paneelgroep en paneel indien 
deze in de lijst in de ‘boom’ staan.  Tip:  
"Controle & Status" (en configuratie) topics 
kunnen ingesteld om te worden vertoond 
ofwel als één enkele lijst, of op een paneel-per-paneel 
basis.  (Om het beeld te wijzigen:  Klik met de rechter 
muisknop op "Controle & Status", en selecteer of 
deselecteer Logisch boombeeld).  Voor meer 
informatie, kijk naar "Andere Bureaublad keuzes".   

Als het statusscherm leeg is of niet actief (of als u meer 
informatie wenst), verwijs naar "Toegang tot de controle 
en status topics voor een paneel" (<<).   

Bekijken van de status van specifieke 
deuren 

Gebruik de Raster / Formulier werkbalk-
knop om uw voorkeur beeldmodus te 
selecteren.  
Formulierenbeeld:  details voor een deur tegelijk;   
Rasterbeeld:  alle gedefinieerde deuren in een lijst. 

Selecteer nu een gewenste deur in de lijst.   
Tip:  in ‘formulieren’ beeld, kan u een item selecteren 
onderaan het formulier, of gebruik de knoppen 
(verrekijker) 'Vinden' en 'Volgende zoeken' om te 
zoeken bij naam (of 1e paar letters--bvb. nam*). 

Verwijs daarna naar de 
selectiebeschrijvingen voor dit scherm terwijl 
de statuselementen worden bekeken zoals 
gewenst. 

Tip:  alarmen, actieve status items, en beschikbare 
knoppen worden in kleur getoond.  Verzeker u ervan 
iemand erop uit te zenden naar om het even welke 
omstandigheden die de aandacht opeisen. 

Controleren van een specifieke lezer 
of deur 

Om een deur te ontgrendelen of 
vergrendelen, of een van de 
bestuurparameters ervan te wijzigen: 
 Selecteer de gewenste deur 

(formulierenbeeld:  onderaan het venster); 
 Selecteer daarna het gewenste 

commando uit een van de keuzelijsten op 
het scherm. 

Gebruik de kleine knop aan de rechterkant van uw 
gewenste topic In het ‘Raster’ beeld om een commando 
te selecteren. 

Indien de knop(pen) niet beschikbaar is (zijn), betekent 
dit dat u geen ‘Deur controle’ bevoegdheid heeft.  
Indien de kaart-toegang op het huidige ogenblik is 
'geblokkeerd', zal u de kaarttoegang opnieuw moeten 
installeren vooraleer de deur kan ontgrendeld. Het 
automatisch blokkeren van kaarten veroorzaakt een 
vergrendeling van de deur. 

Deuren kunnen worden ingesteld om te worden 
ontgrendeld of vergrendeld op gezette tijden en/of in 
synchronisatie met het beveiligingsniveau van de 
bijbehorende zone.  Voor meer details, kijk naar "Zones 
en bijbehorende instellingen", en "Deuren, Kaartlezers, 
en bijbehorende instellingen".   
 

 

- Deur (onderaan het formulier): dit is waar een 
deur kan geselecteerd om de status te bekijken 
of commandos te geven. Dit toont een 
referentienummer toegewezen door het 

Controle & status Paneel controle & status  
Deuren 
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systeem, plus de naam/beschrijving van de deur 
zoals gedefinieerd onder ‘Configuratie’. 
Als sommige deurnummers ontbreken:  lift- en 
deurnummers worden gedeeld (1 - 32), maar de liften 
zullen niet in de lijst voorkomen hier. 

- Deurcommando:  toont de status van de 
geselecteerde deur, en voorziet selecties voor 
ontgrendelen/opnieuw vergrendelen ervan 
(indien u de bevoegdheid heeft). 
Als kaarten nu ‘geblokkeerd’ zijn, zal u de kaart 
toegang opnieuw moeten instellen vooraleer de deur 
te ontgrendelen.  (Stel de "Status lezer” in als 
“Normaal”.) 

Tip:  "Tijdelijk" behoort tot de gedefinieerde 
"Ontgrendelduur" (zoals wanneer iemand zijn 
toegangskaart gebruikt), en “Uitstaand” betekent dat 
het commando behouden blijft tot nadat een geldige 
gebruiker toegang krijgt bij de deur. 

- Deur status, Deur alarm, en "Rondlopende 
patiënt": De huidige status van de deur, en of 
dit al dan niet kan beschouwd als een 'alarm' 
(dwz., 'niet OK'), plus of de “rondlopende 
patiënt” feature van kracht is bij deze deur. 

- Sabotage: Of sabotage al dan niet werd ontdekt 
voor het RTE (REX) circuit, de voornaamste 
lezer of de hulplezer. 

- Lezer 1 / Lezer 2  in Zone X: Status/controle 
topics voor de geselecteerde lezer en zijn 
geassocieerde zone, plus selecties voor 
controle van iedere lezer  (indien u de 
bevoegdheid heeft).  Selecties houden 
blokkering of opnieuw instellen van toegang met 
kaart in, en/of wijzigen van verschillende 
bestuurskarakteristieken. 
Lezermodus, 'Vergrendeling wisselen en 
'Vergrendeling wisselen  bevoegd':  kaarten met 
toegang bij de lezer doen de deur wisselen tussen 
vergrendelen  ontgrendelen.  'Bevoegd' betekent dit 
zal alleen werken voor gebruikers met de 
bevoegdheid 'Deurcommando'.   

Opmerking: Automatisch blokkeren van kaarten 
vergrendelt de deur. 

Voor details over de verschillende modi en 
commando’s:   

 In de sectie over het gebruik van plattegronden en 
camera’s, zie:  "Een zone of apparaat controleren" 
(zoek naar "Deur commando’s");  

 In het configuratie hoofdstuk, zie:  "Deuren, lezers 
en verwante instellingen".   

- Laatste gebruiker toelaten:  indien de laatste 
gebruiker bij een lezer de toegang werd 

geweigerd, zal deze selectie een 'Tijdelijke 
ontgrendeling' versturen en die kaart/gebruiker 
aanmelden als met toegang verleend.   

 Kaarten kunnen geweigerd omdat ze vervallen zijn, 
vergrendeld, verkeerde tijd aangeven, verkeerde 
deurklasse, enz. -- zo lang als ze gedefinieerd zijn 
in het systeem. 

 Deze feature zal niet beschikbaar zijn indien 
iemand anders toegang is verleend, of na 5 
minuten dat iemand de toegang werd geweigerd 
(ook al kunnen ze gewoon hun kaart/token opnieuw 
presenteren). 

 Dit kan gebruikt samen met een camerabeeld 
geactiveerd door een gebeurtenis voor de deur 
(zodat een bewaker op afstand de persoon kan 
zien).  Verwante onderwerpen:  "Oorspronkelijke 
instelling van:  Beelden, Plattegronden, Camera’s” 
(stap 3b). 

 Dit kan ook gebruikt samen met de pop-up-feature 
"Foto-Verificatie" (als die is ingesteld om te 
triggeren bij gebeurtenissen met 'Toegang 
geweigerd').  Verwante topics:  "Visueel verifiëren 
gebruikers (Foto-Verificatie)"   

 Dit kan niet gebruikt (of is niet van toepassing) bij: 
- Kaarten die werden ingeschreven of uitgeschakeld 
bij een lezer daarvoor ingesteld (al zal het van 
toepassing zijn voor geweigerde kaarten omwille 
van verkeerde zone/tijd, enz.); 
- Toegang werd geweigerd door inbreuken op de 
vergrendeling of bevoegdheidskwesties voor 
zone/onscherpstellen. 

Controle van status of 
controle van liften 

Lift status en controle 

Het scherm voor de status van de liften 
toont de status van liften in het systeem, en 
laat toe om de bestuurskarakteristieken te 
wijzigen voor liftlezers. Selecties worden ook 
voorzien om toegangscontrole toe te passen 
voor alle etages of indviduele etages, zoals 
met toegang vanuit een specifieke lift. 

Toestemmingen/bevoegdheden: Deze feature kan door 
operators met "Controle & status" toestemming worden 
gebruikt als ze zich aanmelden als gebruiker met de 
bevoegdheid "deurcommando". Dit zal alleen van 
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toepassing zijn op etages waarvoor ze 
toegangsbevoegdheid hebben. 

Tip:  U kan de etages zoals die kunnen bereikt vanuit 
alle liftcabines ook verzekeren of die verzekering 
wegnemen.  Voor details, verwijs naar "Bekijken van 
status of controleren van etages".   

Zie verder ook ( V4.0): 
+ Visuele status en controle (Plattegronden en 
camera’s)   
+ Verbinden: "Nieuwe installatie? Probeer de Wizard   

Status/Commando Referentie: 
Beveiligen (gecontroleerde toegang):  Toegang tot de 
etage (of alle etages voor deze lift) wordt gecontroleerd 
(dwz., de etage knop(pen) in de lift zijn oorspronkelijk 
niet-actief).  Om de etage(s) te bereiken moeten 
mensen met de gepast bevoegdheid hun toegangskaart 
tonen en/of hun PIN invoeren. 

Zonder beveiliging (vrije toegang):  Toegang tot de 
etage (of alle etages voor deze lift) wordt NIET 
gecontroleerd (etageknop(pen) zijn geactiveerd). 

Gedeeltelijk De/beveiligend:  Etages die nu vrije 
toegang hebben bij sommige liften, terwijl toegang is 
gecontroleerd door een paar andere liften (en/of waar 
enkele etage relais offline staan en de status niet 
bekend is). 

Terug naar Auto:  Dit past een gedefinieerd schema 
opnieuw toe voor de lift  en zijn geassocieerde 
etagetoegang. 

Offline:  Dit geeft een relais board aan dat niet in staat 
is te communiceren met de liftcontroleur. 

Begin een verbinding, en verkrijg 
toegang tot deze topic 

Controleer of u al verbonden bent met 
het(de) paneel(en) door de statusbalk 
onderaan het bewakingsscherm te 
controleren.   
Multi-Account Systemen:  Selecteer eerst 
[Accountmappen] in de ‘boom’, en dubbelklik op de 
gewenste account. 

Indien op het huidig ogenblik niet 
verbonden, begin dan een verbinding met 
het(de) gewenste paneel(en). 
Voor details, verwijs naar "Verbinden met het(de) 
geassocieerde paneel(en), Een overzicht" (<<).   
------------------------- 
Selecteer daarna Controle & Status - 
Liften van de Iconenbalk, of selecteer 
Liften onder "Controle & Status" in de 
‘boom’. 

Gebruik van de boom:  Klik op uw site/account knop 
in de boom en open Controle & status, en Paneel 
controle & status (klik op "+" naast iedere topic).   

Aanmelden met uw gebruikers- ID en PIN 
indien ernaar wordt gevraagd. 
Paneelgroepen en Panelen:  Open uw specifieke 
paneelgroep en paneel indien deze in de lijst in de 
‘boom’ staan.  Tip:  "Controle & Status" (en configuratie) 
topics kunnen ingesteld om te worden vertoond ofwel 
als één enkele lijst, of op een paneel-per-paneel basis.  
(Om het beeld te wijzigen:  Klik met de rechter 
muisknop op "Controle & Status", en selecteer of 
deselecteer Logisch boombeeld).  Voor meer 
informatie, kijk naar "Andere Bureaublad keuzes".   

Als het statusscherm leeg is of niet actief (of als u meer 
informatie wenst), verwijs naar "Toegang tot de controle 
en status topics voor een paneel" (<<).   

Bekijken van status van specifieke 
liften 

Gebruik de Raster / Formulier werkbalk-
knop om uw voorkeur beeldmodus te 
selecteren. (Formulierenbeeld is hier aan te 
raden.) 
Selecteer nu een gewenste lift in de lijst.   
Tip:  In ‘formulieren’ beeld, kan u een item selecteren 
onderaan het formulier, of gebruik de knoppen 
(verrekijker) 'Vinden' en 'Volgende zoeken' om te 
zoeken bij naam (of 1e paar letters--bvb. nam*). 

Verwijs daarna naar de 
selectiebeschrijvingen voor dit scherm terwijl 
de statuselementen worden bekeken zoals 
gewenst. 

Tip:  Alarmen, actieve status items, en beschikbare 
knoppen worden in kleur getoond.  Verzeker u ervan 
iemand erop uit te zenden naar om het even welke 
omstandigheden die de aandacht opeisen. 

Etages veiligstellen of vrijgeven, of 
de toegang via een Lift controleren 

Gebruik de Raster / Formulier 
werkbalkknop om uw voorkeur beeldmodus 
te selecteren. (Formulierenbeeld is hier aan 
te raden.) 

Selecteer de gewenste lift (formulierenbeeld:  
onderaan het venster). 
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Verwijs naar de item-beschrijvingen 
voor dit scherm terwijl u het 
gewenste commando selecteert: 

 Om toegangscontrole toe te 
passen of te verwijderen voor alle 
etages van deze liftcabine, 
verwijs naar de "Lift commando" 
selecties. 

 Om de voorwaarden voor 
toegang van de lezer of 
bestuurkarakteristieken  te 
wijzigen, verwijs naar de "Lezer 1 
in Zone X" selecties. 

 Om toegangscontrole toe te 
passen of te verwijderen 
(beveiligen of beveiliging 
uitschakelen) voor een individuele 
etage –zoals met toegang vanuit een 
specifieke lif, verwijs naar de “Lift etage 
status” selecties. 

In het ‘Raster’ beeld, gebruik de kleine knop aan de 
rechterkant van de gewenste topic om een commando 
te selecteren. 

Als commandos of knop(pen) niet beschikbaar zijn, 
betekent dit dat u geen bevoegdheid heeft om de liften 
te controleren. 

Liften en/of specifieke etages kunnen worden 
vrijgegeven of weer veiliggesteld op basis van een 
geschikt tijdschema.  Voor meer details, kijk naar de 
configuratie topic voor liften/etages.   
 
 

- Lift (onderaan het formulier): Dit is waar u een 
lift selecteert om de status te bekijken of 
commandos te geven.  Dit toont een 
referentienummer toegewezen door het 
systeem, plus de naam/beschrijving of the lift 
zoals gedefinieerd onder ‘Configuratie’. 
Als sommige liftnummers ontbreken: de lift- en 
deurnummering wordt gedeeld (1 - 32), maar de 
deuren zullen niet voorkomen in de lijst hier. 

- Lift commando:  Toont de status van de 
geselecteerde lift, en om alle etages te 
beveiligen of de beveiliging uit te schakelen 
zoals die alleen te bereiken zijn vanuit deze 
liftcabine (via gepaste bevoegdheid). 

- Lift status, en Lift overbruggen: Deze zones 
tonen de basis status van de geselecteerde 
liftcabine, en of de handmatige onderdrukking 
(Overbruggen) input werd uitgeschakeld. 
Handmatige onderdrukking (overbrugging) input: Het 
doen afgaan van de handmatige onderdrukking 
(overbrugging) input op de liftcontroleur (gewoonlijk 
verbonden langs een toetsenschakelaar) zal alle 
etages toegankelijk vanuit deze liftcabine zonder 
beveiliging instellen (dit is hetzelfde als "zonder 
beveiliging" selecteren voor het liftcommando). 

- Alarmen: Deze zone toont het status van 
verschillende alarmvoorwaarden (inputs) voor 
de specifieke liftcontroleur, plus of de relais 
borden al dan niet in communicatie zijn (on-line). 
Overbruggen brand:  Dit toont aan of een brand werd 
ontdekt (dwz., of de brand input al dan niet werd 
uitgeschakeld). 

Paniek:  Dit behoort tot een “nood” oproepknop in de 
lift.   

- Lezer 1 in zone X: Dit toont status topics voor 
de geselecteerde liftlezer, en voorziet in 
selecties voor de controle ervan (indien u de 
bevoegdheid heeft).  Selecties houden 
blokkering in of opnieuw instellen van de 
toegang met kaart, en/of het wijzigen van 
verschillende bestuurskarakterisitieken. 
Voor meer details over de verschillende 
kaartlezermodi, kaartmodi, en Klasse instellingen, kijk 
naar de Liften-informatie topic.   

Controle & status Paneel controle & status  
Liften 
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- Lift etage status: Deze zone toont een lijst met 
de gecontroleerde etages waartoe vanuit deze 
lift toegang is, plus de status van iedere etage, 
en voorziet in selecties om iedere etage te 
beveiligen of de beveiliging uit te schakelen 
(zoals wanneer er toegang wordt verkregen 
vanuit deze lift/liftcabine). 
RBA en Relais:  Dit identificeert de liftcontroleur relais 
geassocieerd met de specifieke etage (Relais Bord 
Adres 0 - 15, en Relais 1 - 8). 

- Relais Bord Online: Dit geeft een lijst van de 
etage relaisbord(en) voor uw geselecteerde 
liftcabine, en duidt aan welke offline staan. 

Controle van status of 
controle van etages 

Etage status en controle 

Het etage statusscherm toont de status van 
etages in het systeem waarvan de toegang 
wordt gecontroleerd, en laat toe om 
toegangscontrole toe te passen of te 
verwijderen voor specifieke etage(s)—zoals 
met toegang vanuit alle liftcabines in het 
systeem. 

Toestemmingen/bevoegdheden: Deze feature kan door 
operators met "Controle en status" toestemming 
worden gebruikt als ze zich aanmelden als gebruiker 
met de bevoegdheid "deurcommando" en 
toegangsbevoegdheid voor de specifieke etages. 

Tip:  U kan ook alle etages met toegang vanuit een 
specifieke lift veiligstellen of vrijgeven.  Voor details, 
verwijs naar "Bekijken Status of controle van Liften".   

Zie verder ook ( V4.0): 
+ Visuele status en controle (Plattegronden en 
camera’s)   
+ Verbinden: "Nieuwe installatie? Probeer de Wizard   

Status/Commando Referentie: 
Beveiligen (gecontrolleerde toegang):  Toegang tot de 
etage wordt gecontroleerd (dwz., liftetage knop(pen) 
zijn oorspronkelijk niet geactiveerd).  Om toegang te 
krijgen tot de etage, moeten personen met de gepaste 
bevoegdheid hun toegangskaart tonen en/of hun PIN 
invoeren. 

Zonder beveiliging (vrije toegang):  Toegang tot de 
etage is NIET gecontroleerd (liftetage knoppen zijn 
geactiveerd). 

Gedeeltelijk Beveiligd/veiligheid buiten werking:  
Etages waartoe nu vrije toegang is door enkele 
liftcabines, terwijl toegang wordt gecontroleerd door 
enkele andere cabines (en/of waar enkele etagerelais 
offline zijn en de status onbekend is). 

Terug naar auto:  Dit past terug all gedefinieerde 
schemas toe voor de specifieke etage (zoals met 
toegang vanuit alle liftcabines). 

Offline:  Dit toont aan dat een relaisbord niet in 
communicatie kan treden met de liftcontroleur (of de lift 
controleur module heeft communcaties verloren met het 
paneel). 

Begin een verbinding, en verkrijg 
toegang tot deze topic 

Controleer of u al verbonden bent met 
het(de) paneel(en) door de statusbalk 
onderaan het bewakingsscherm te 
controleren.   
Multi-Account Systemen:  Selecteer eerst 
[Accountmappen] in de ‘boom’, en dubbelklik op de 
gewenste account. 

Indien op het huidig ogenblik niet 
verbonden, begin dan een verbinding met 
het(de) gewenste paneel(en). 
Voor details, verwijs naar "Verbinden met het(de) 
geassocieerde paneel(en), Een overzicht" (<<).   
------------------------- 
Selecteer daarna Controle & Status - 
Etages van de Iconenbalk, of selecteer 
Etages onder "Controle & Status" in de 
‘boom’. 
Gebruik van de boom:  Klik op uw site/account knop 
in de boom en open Controle & status, en Paneel 
controle & status (klik op "+" naast iedere topic).   

Aanmelden met uw gebruikers- ID en PIN 
indien ernaar wordt gevraagd. 
Paneelgroepen en Panelen:  Open uw specifieke 
paneelgroep en paneel indien deze in de lijst in de 
‘boom’ staan.  Tip:  "Controle & Status" (en configuratie) 
topics kunnen ingesteld om te worden vertoond ofwel 
als één enkele lijst, of op een paneel-per-paneel basis.  
(Om het beeld te wijzigen:  Klik met de rechter 
muisknop op "Controle & Status", en selecteer of 
deselecteer Logisch boombeeld).  Voor meer 
informatie, kijk naar "Andere Bureaublad keuzes".   
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Als het statusscherm leeg is of niet actief (of 
als u meer informatie wenst), verwijs naar 
"Toegang tot de controle en status topics 
voor een paneel" (<<).   

Opmerking:  Rasterbeeld is niet van 
toepassing op deze topic. 

Bekijken van de status van 
gecontroleerde etages 

Toegang tot de "Etage" status topic 
zoals vooraf/hierboven beschreven.   

Ga daarna visueel door de lijst met 
etages om de gewenste etage(s) te 
vinden. (Voor details over de 
getoonde informatie, verwijs naar de 
selectie-beschrijvingen voor dit scherm.) 

Tip:  Als etagerelais offline staan, verzeker u er dan van 
om iemand erop uti te zenden om het probleem te 
verhelpen. 

Etages veiligstellen of vrijgeven, of 
de toegang via een etage controleren 

Toegang tot de “Etage" status topic zoals 
vooraf/hierboven beschreven.   

Verwijs daarna naar de itembeschrijvingen 
voor dit scherm terwijl het gewenste 
commando wordt geselecteerd: 

 Om toegangscontrole voor alle etages 
met toegang vanuit alle liftcabines toe te 
passen of te verwijderen, verwijs naar de 
selecties “Etage commando voor alle 
etages en alle liften”.  

 Om toegangscontrole voor een (dwz, 
beveiligde of zonder beveiliging) 
individuele etage toe te passen of te 
verwijderen – met toegang vanuit alle 
liftcabines, verwijs naar de selecties 
"Etage en lift status". 

Als commandos of knop(pen) niet beschikbaar zijn, 
betekent dit dat u geen bevoegdheid heeft om de liften 
te controleren. 

Liften en/of specifieke etages kunnen worden 
vrijgegeven of weer veiliggesteld op basis van een 

geschikt tijdschema.  Voor meer details, kijk naar de 
configuratie topic voor liften/etages.   
 
 

- Etage commando voor alle etages en alle 
liften:  Dit laat toe om toegangscontrole voor 
alle etages en alle liften tegelijkertijd toe te 
passen of te verwijderen (gepaste bevoegdheid 
vereist). 

- Legende: Dit toont de betekenis van de 
verschillende kleuren die behoren tot etage en 
lift status. 
Geen C&S:  Dit betekent dat er geen status informatie 
beschikbaar is omdat u niet verbonden bent met het 
specifieke paneel (dwz. een verschillend paneel 
binnen een multi-paneel account). 

- Etage en lift status: Deze zone toont een lijst 
van alle gecontroleerde etages in het systeem, 
plus de status van iedere etage en voorziet in 
selecties om iedere etage te beveiligen of de 
beveiliging ervan uit te schakelen (zoals er 
toegang bestaat vanuit alle liftcabines in het 
systeem). 
Lift (lift) nummers (1 - 32):  Deze kolommen duiden de 
status van de geassocieerde etage selectie relais aan 
voor iedere individuele liftcabine. 

Tip:  Als etagerelais offline zijn, verzeker u er dan van 
iemand uit te sturen om het probleem te verhelpen. 

Controle & status  
Paneel controle & status  Etages 
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Controle van status of 
overbruggen ingangspunten 
(sensoren) 

Status van gecontroleerde sensoren 
(ingangspunten)  

Het 'punt' statusscherm toont de status van 
gecontroleerde sensoren, en laat toe om 
een defecte sensor te overbruggen om zo 
toe te laten een zone scherp te stellen.  
Toestemmingen/bevoegdheden: Deze feature kan door 
operators met "Controle en status" toestemming 
worden gebruikt als ze zich aanmelden als gebruiker 
bij ‘Controle en status’ met de bevoegdheid om 
ingangspunten te overbruggen. 

Zie verder ook ( V4.0): 
+ Visuele status en controle (Plattegronden en 
camera’s)   
+ Verbinden: "Nieuwe installatie? Probeer de Wizard   

Begin een verbinding, en verkrijg 
toegang tot deze topic 

Controleer of u al verbonden bent met 
het(de) paneel(en) door de statusbalk 
onderaan het bewakingsscherm te 
controleren.   
Multi-Account Systemen:  Selecteer eerst 
[Accountmappen] in de ‘boom’, en dubbelklik op de 
gewenste account. 

Indien op het huidig ogenblik niet 
verbonden, begin dan een verbinding met 
het(de) gewenste paneel(en). 
Voor details, verwijs naar "Verbinden met het(de) 
geassocieerde paneel(en), Een overzicht" (<<).   
------------------------- 
Selecteer daarna Controle & Status - 
Punten van de Iconenbalk, of selecteer 
Punten onder "Controle & Status" in de 
‘boom’. 
Gebruik van de boom:  Klik op uw site/account knop 
in de boom en open Controle & status, en Paneel 
controle & status (klik op "+" naast iedere topic).   

Aanmelden met uw gebruikers- ID en PIN 
indien ernaar wordt gevraagd. 

Paneelgroepen en Panelen:  Open uw specifieke 
paneelgroep en paneel indien deze in de lijst in de 
‘boom’ staan.  Tip:  "Controle & Status" (en configuratie) 
topics kunnen ingesteld om te worden vertoond ofwel 
als één enkele lijst, of op een paneel-per-paneel basis.  
(Om het beeld te wijzigen:  Klik met de rechter 
muisknop op "Controle & Status", en selecteer of 
deselecteer Logisch boombeeld).  Voor meer 
informatie, kijk naar "Andere Bureaublad keuzes".   

Als het statusscherm leeg is of niet actief (of als u meer 
informatie wenst), verwijs naar "Toegang tot de controle 
en status topics voor een paneel" (<<).   

Bekijken van de status van een 
specifieke sensor 

Gebruik de Raster / Formulier werkbalk-
knop om uw voorkeur beeldmodus te 
selecteren.   
Formulierenbeeld:  Details voor één sensor tegelijk;   
Rasterbeeld:  Alle gedefinieerde sensoren in één lijst. 

Selecteer een gewenste sensor 
(ingangspunt) in de lijst.   
Tip:  In ‘formulieren’ beeld, kan u een item selecteren 
onderaan het formulier, of gebruik de knoppen 
(verrekijker) 'Vinden' en 'Volgende zoeken' om te 
zoeken bij naam (of 1e paar letters--bvb. nam*). 

Verwijs daarna naar de 
selectiebeschrijvingen voor dit scherm terwijl 
de statuselementen worden bekeken zoals 
gewenst. 

Tip:  Alarmen, actieve status items, en beschikbare 
knoppen worden in kleur getoond.  Verzeker u ervan 
iemand erop uit te zenden naar om het even welke 
omstandigheden die de aandacht opeisen. 

Overbruggen van een specifiek 
ingangspunt 

Om een specifiek ingangspunt te 
overbruggen, toe te laten de zone ervan 
scherp te stellen, of een ‘Overbrugging’ te 
verwijderen, en de toelating te geven om 
een sensor te laten bewaken: 
 Selecteer het gewenste ingangspunt 

(onderaan het 'formulieren' venster); 
 Klik op [Overbruggen] of [Verwijderen 

overbrugging] al naargelang toepasbaar; 
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Als er geen knop is, betekent dit dat ofwel 
het ingangspunt niet van het type 
‘overbrugbaar’ is, of u geen bevoegdheid 
heeft om ingangspunten te overbruggen. 

De bevoegdheden van een gebruiker kunnen 
zodanig worden ingesteld dat iedere 
‘overbrugging’ die van kracht is automatisch 
wordt verwijderd als de gebruiker een zone 
binnenkomt (om ervan zeker te zijn dat geen 
enkele defecte sensor wordt vergeten).  Voor 
meer details, kijk naar de "Auto opheffen van 
overbrugging" instelling onder 
"Bevoegdheden van Gebruikers".   
 
 

- Punt (onderaan het formulier): Dit is 
waar een ingangspunt dat moet 
'Overbrugd' kan geselecteerd, of de 
status ervan kan bekeken.  Dit toont 
een referentienummer toegewezen 
door het systeem, plus de naam/beschrijving 
van het ingangspunt zoals gedefinieerd onder 
‘Configuratie’. 

- Puntstatus: De huidige status van deze sensor 
(ingangspunt). 

- [Overbruggen] of [Verwijderen 
overbrugging]: Laat toe om dit ingangspunt te 
overbruggen (toe te laten een zone scherp te 
stellen), of de overbrugging te verwijderen (toe 
te laten deze sensor te bewaken).  Dit is alleen 
toegestaan als u de gepaste bevoegdheid heeft, 
en als het ingangspunt 'Overbrugbaar' is. 

- Punttype: Het type van ingangspunt (zoals 
geselecteerd onder ‘Configuratie’). 

- Zone (en verwante informatie): De zone 
geassocieerd met dit ingangspunt, en 
verschillende status topics die behoren tot die 
zone. 

- Punt circuit en [Punt circuit vernieuwen]:  
status die behoort tot het circuit van het 
ingangspunt.  Klik [Punt circuit vernieuwen] 
om de data op het scherm bij te werken. 

Controleren status of 
controleren uitgangen 
(elektronisch geschakelde 
apparaten) 

De 'uitgangen' controle & status 
scherm  

Uitgangen laten toe om een zelfstandig 
gevoed elektronsich apparaat aan of uit te 
schakelen.  Het controle & status scherm 
van de uitgangen laat toe om de status van 
programmeerbare uitgangen te bekijken, en 
laat u toe om ze handmatig te controleren, 
indien nodig. 
Toestemmingen/bevoegdheden:  Iedere operator met 
de toestemming "Paneel controle en status", kan deze 
feature gebruiken. 

Zie verder ook ( V4.0): 
+ Visuele status en controle (Plattegronden en 
camera’s)   
+ Verbinden: "Nieuwe installatie? Probeer de Wizard   

Controle & status Paneel controle & status  
Punten 
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Verbinding starten en toegang 
tot dit onderwerp 

Ga na of u al verbonden bent met 
het(de) paneel(en) door de 
statusbalk te controleren onderin 
het bewakingsvenster.   
Multi-Account systemen:  Selecteer eerst 
[Account mappen] in de 'boom' en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Indien op huidige moment niet 
verbonden, een verbinding starten 
met het(de) gewenste paneel(en). 
Voor details, verwijs naar "Verbinden met 
het(de) geassocieerde paneel(en), Een 
overzicht" (<<).   
------------------------- 
Klik daarna op Controle & status - 
Uitgangen op de iconenbalk, of selecteer 
Uitgangen onder "Controle & status" in de 
'boom'. 
Gebruik van de boom:  Klik op uw site/account knop 
in de boom en open Controle & status, en Paneel 
controle & status (klik op "+" naast iedere topic).   

Meld u aan met uw gebruikers-ID en PIN 
indien dit wordt gevraagd. 
Paneelgroepen en panelen:  Open uw specifieke 
paneelgroep en paneel als deze in de 'boom' staan.  
Tip:  "Controle & Status" (en configuratie) topics kunnen 
ingesteld om te worden vertoond ofwel als één enkele 
lijst, of op een paneel-per-paneel basis.  (Om het beeld 
te wijzigen:  Klik met de rechter muisknop op "Controle 
& Status", en selecteer of deselecteer Logisch 
boombeeld).  Voor meer informatie, kijk naar "Andere 
Bureaublad keuzes".   

Als het statusscherm leeg is of niet actief (of als u meer 
informatie wenst), verwijs naar "Toegang tot de controle 
en status topics voor een paneel" (<<).   

Status van een specifieke uitgang 
bekijken 

Gebruik de werkbalk knop Raster / 
Formulier om uw gewenste beeldmodus te 
selecteren.   
Forulieren beeld:  Details for één uitgang tegelijkertijd;   
Raster beeld:  Alle gedefinieerde sensoren in een lijst. 

Selecteer een gewenste uitgang uit de lijst 
(d.w.z., hoorncircuit of gecontrolleerd 
apparaat).   
Tip:  In het beeld 'formulieren', kan u een item 
selecteren onderin het formulier, of de knoppen 
'Zoeken' en 'Volgende zoeken' (verrekijker) gebruiken 
om op naam te zoeken (of met de eerste paar 
lettertekens--bijv. nam*). 

Raadpleeg daarna de selectiebeschrijvingen 
voor dit scherm terwijl de status topics voor 
gewenste uitgang(en) worden bekeken.   

Tip:  Actieve status items en beschikbare knop(pen) 
worden in kleur getoond.  Verzeker u ervan iemand 
uit te sturen voor alle omstandigheden die de 
aandacht vergen. 

 
 
- Uitgang (onderin het formulier): Hier selecteert 
u een uitgang om handmatig te controleren of 
de status te bekijken.  Dit toont een 
referentienummer toegewezen door het 
systeem, plus de naam/beschrijving van de 
uitgang zoals gedefinieerd onder 'Configuratie'. 

- Status: "Fout" zal in kleur verschijnen voor het 
volgende:   

 Uitgang programmering fout uitgevoerd bij een 
toetsenbord;   

 Een uitgangsvergelijking die niet ondersteund is bij 
de paneel versie;   

 Een uitgangsvergelijking die refereert naar 
ongedefinieerde of niet-ondersteunde apparaten 
(bijv. niet-compatibele feature-ingestelde waarde). 

- Status: Toont of de uitgang al dan niet 
getriggerd is; 

Controle & status Paneel controle & status 
Uitgangen 
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- Handmatige modus: Toont onder 
welk type van handmatige controle de 
uitgang zich bevindt (indien er een 
bestaat); 

-  [Handmatige controle]: Staat 
handmatige controle van de uitgang 
toe.   

Details volgen / hieronder. 

- Timer: Toont de resterende duur voor 
een getimede uitgangsfunctie die op 
dit ogenblik van kracht is;  

- Vergelijking: Deze zone toont details 
over de geprogrammeerde functie / 
vergelijking voor de uitgang. 

Handmatige controle van 
uitgang 

Bereiken van de "Uitgangen" 
controle & status topic zoals vooraf 
beschreven, en gebruik de werkbalk 
knop Raster / Formulier om uw 
gewenste 'beeld' te selecteren.   
Forulieren beeld:  Details for één item tegelijkertijd;   
Raster beeld:  Alle items in een lijst. 

Selecteer de gewenste uitgang (onderin 
het 'formulieren' venster), en klik op 
[Handmatige controle] in de 
rechterbovenhoek van het formulier; 

Raadpleeg daarna de 
selectiebeschrijvingen voor dit scherm 
terwijl u (een) selectie(s) maakt.   

 
 

Tip:  Bijkomende parameters verschijnen, indien van 
toepassing (duur, enz.). 

- Normaal:  Geen handmatige controle (d.w.z. 
terugkeren naar normale operatie); 

- Altijd:  Laat toe om de uitgang continu in te 
stellen als Aan of Uit (tot handmatige controle is 
verwijderd); 

- Tijdelijk:  Laat toe om de uitgang één keer te 
pulseren/schakelen.  Bijkomende selecties 
zullen verschijnen voor:   Of de uitgang moet 
geschakeld naar Aan (hoog), of Uit (laag);    De 
status waarin die nadien wordt gelaten (Uit, Aan, 

of Normaal);     Hoe lang de relais geschakeld 
zal blijven (1 seconde tot 1 week). 

- Bedrijfscyclus (1 sec Aan/1 sec Uit):  De 
uitgang zal continu aan en uit gepulseerd 
worden voor een geselecteerde duur (1 seconde 
tot 1 week). 

Paneelcommunicatie en 
updates 

Bij de start met V4.0 Guardall Director kan u de 
Communicatie wizard gebruiken om de 
communicatie met een paneel te configureren en 
op te starten.   
Verwant onderwerp:  "Nieuwe installatie? Probeer de 
Wizard!"  

De eerste onderwerpen in deze sectie geven algemene 
informatie en over de paneelcommunicatie.   
Zie verder:  "Overzicht paneelverbinding".   

Om direct naar de stappen te gaan vereist om een 
sessie paneelcommunicatie te starten, blader vooruit 
naar de koptekst "Verbinden met een paneel…". 

Controle & status Paneel controle & status 
Uitgangen[Handmatige controle] 
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Paneelcommunicatie 

Over paneelcommunicatie 
Paneelcommunicatie laat toe om wijzigingen 
naar paneel(en) door te zenden, plus een 
verbinding te onderhouden en toe te laten: 

 het bewakingsvenster bij te werken; 
 een bewakingsronde op te sporen; 
 de status of items te testen en/of items te 

controleren in een specifieke locatie.   

Een sessie paneelcommunicatie kan 
onmiddellijk worden gestart, gepland voor 
een moment in de toekomst, of ingesteld op 
een roterend schema (ieder uur, iedere dag 
of week).  Op een enkele PC kan de 
communicatie ook ingesteld om automatisch 
te starten (details hierover verschijnen in 
een volgende sectie). 

Paneelsoftware updates kunnen de 
volgende zijn: 

 Normaal (bi-directioneel/synchroniseren); 

 Verzenden naar paneel (downloaden van 
de Guardall Director instellingen naar het 
specifieke paneel(en); 

 Uit het paneel verkrijgen (uploads 
instellingen uit het paneel naar de 
Guardall Director). 

In ieder geval kan de verbinding aan het 
einde van de sessie worden verbroken, of 
de software kan "Continu verbonden" blijven 
voor aan de gang zijnde data 
synchronisatie, gebeurtenis transmissie 
en/of het testen van de status of het 
controleren van items. 
Als een verbinding blijft aangehouden (Continu 
verbonden), worden automatisch alle administratieve 
en configuratiewijzigingen gesynchroniseerd als u de 
wijzigingen opslaat, of zich naar een ander scherm 
verplaatst. 

Dit laat de software toe om opnieuw te verbinden met 
het paneel(en) als de communicatie-services worden 
herstart (d.w.z., handmatig, of als u hierom wordt 
gevraagd tijdens het starten). 

Bij een mislukte communcatiesessie die staat ingesteld 
op "Continu verbonden", zal de software blijven 

proberen om een verbinding tot stand te brengen en de 
resultaten in lijst brengen voor iedere nieuwe poging. 

Software vs. paneelconflicten (vooral uitgebreide 
systemen):  verschillen tussen de software database 
en lokaal ingevoerde instellingen via een LCD-
toetsenbord kunnen geïdentificeerd worden door 
"Database testen op conflicten" te selecteren in het 
menu Extra.  Voor meer details, zoek naar dat 
onderwerp in de index. 

Ook worden gedeeltelijke paneel updates in de 
gebruikerslijst aangegeven (rasterbeeld) met speciale 
kleuren:  Geel:  gedeeltelijke updates die in 
behandeling zijn (sommige panelen werden niet 
bijgewerkt);    
Groen:  data voor gebruikers werden gewijzigd terwijl 
gedeeltelijke updates in behandeling waren (de 
gebruikersinstellingen bij de panelen zullen worden 
overschreven bij de volgende update).  Voor meer 
details over het scherm "gebruiker", raadpleeg het 
onderwerp over Gebruikers. 

Ben ik verbonden? (Status testen) 
Account verbindingsstatus: 

de statusbalk helemaal onderin het scherm 
toont continu de verbindingsstatus van uw 
geselecteerd account en of de specifieke 
updates al dan niet in uitvoering zijn.   

Om dus de communicatiestatus van een 
account te testen, hoeft u gewoon maar de 
status onder in het scherm na te gaan. 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Status van een Huidige communicatiesessie:  voor 
meer informatie over een actieve communicatiesessie, 
raadpleeg de sectie "De status van uw verbinding 
testen...", volgt hierna. 

Status van een Vorige (of mislukte) sessie:  om de 
status van een vorige communicatiesessie te testen of 
een poging daartoe (bijvoorbeeld om te zien of ze 
succesvol was, of mislukte), raadpleeg de sectie "De 
status van vorige communicatiesessies bekijken", volgt 
hierna. 

Koppeling paneel-naar-pc 

Elk paneel maakt verbinding via een IP-
adres, een netwerkkabel of via een 
inbelverbinding met gebruik van 
standaardmodems.  
Een workstation geassocieerd met uw 
Guardall Director systeem kan gebruikt 
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worden voor paneelcommunicaties.  Dit 
vereist: 

 een juiste fysieke verbinding (kabel of 
modems); 

 instellingen zoals vereist voor MS 
Windows en deze software; 

 de Guardall Director 
communicatiecomponent moet 
geïnstalleerd zijn (en werkende) op iedere 
toepasbare PC.   

Opmerking:  bij kleinere sites (Enkel paneel/300 
gebruikers), wordt ook beheer op afstand ondersteund 
via de ingebouwde kiezer (Bell 103, 300 baud modem) 
op ieder paneel. 

IP-verbindingen:   

bij IP-verbindingen ( V3.3 software) kan 
een "Paneelgroep" tussen de 1-30 panelen 
bevatten binnen een account--waarbij deze 
panelen al dan niet dezelfde verbinding 
kunnen delen.  In dit geval zullen 
paneelgroepen gewoonlijk worden ingesteld 
met als basis de geografische locatie of de 
netwerk karakteristieken.  De Guardall 
Director software zal in staat zijn om te 
communiceren met om het even welk aantal 
panelen binnen de groep, met gebruik van 
slechts één poort (IP-apparaat) op de 
specifieke PC.   

Een IP-verbinding instellen:  deze functie wordt apart 
gedocumenteerd.  Voor meer details, raadpleeg de 
installatiehandleiding geleverd bij de IP-interface (kan 
zich ook op de Director-CD bevinden in PDF-formaat). 

Vereiste instellingen voor 
paneelcommunicatie 
Verschillende items moeten juist worden 
ingesteld om paneelcommunicatie toe te 
laten (inclusief de paneelversie). 

Voor meer details over instelling van een 
initiële paneelverbinding, raadpleeg de 
sectie "Nieuwe installatie? Probeer de 
Wizard!", of “Overzicht paneelverbinding”. 

De communicatie software 
Alle paneelcommunicatie wordt behandeld via de 
communicatie software die bij de Guardall Director is 

gevoegd.  Vanaf Director v4.7 wordt de 
communicatiesoftware geïnstalleerd als een service - 
die automatisch start wanneer de pc en het Windows-
besturingssysteem wordt opgestart. 

De communicatie software moet 
worden uitgevoerd op de specifieke 
PC(s) 
Bij iedere PC die gekoppeld is aan 
specifieke paneelverbindingen, eerst 
controleren of de communicatiedienst 
loopt: 
Detail:  Als de LCD/Telefoonikoon op de Windows-
taakbalk zwart-wit is (kleur = loopt), start u de 
communicatiediensten op door het klikken op het 
ikoon met uw rechtermuistoets en door daarna 
"Starten Communicatie" te selecteren.   
Gerelateerd onderwerp:  Seriële poort / 
Modeminstallatie (Communications Manager) 

Als er wordt gevraagd naar iets waarmee u niet 
vertrouwd bent, of als een foutbericht verschijnt:    
 

Communicatie activeren en 
paneelinstellingen transfereren 

Paneel communicatiesessies 
Het scherm Communicatie uitstaand/online, 
toont details over paneel 
communicatiesessies (paneel updates) die 
nu actief zijn, of gepland voor een moment 
in de toekomst. 
Voor sessies communicatie/bijwerken die met succes 
werden voltooid, plus alle pogingen die mislukten, 
raadpleeg de sectie hierna "De status van vorige 
communicatiesessies bekijken". 

Verbinden met een paneel (een 
paneel communicatiesessie instellen) 
1) Ga na of u reeds verbonden bent door de 

statusbalk onderaan het 
bewakingsvenster te controleren.   
Multi-account systemen:  verzeker u er van of het 
gewenste account is geselecteerd (klik op 
[Accountmappen] in de boom en dubbelklik 
daarna op het specifieke account).  

2) Als u niet verbonden bent, controleer om 
zeker te zijn of de communicatie software 
wordt uitgevoerd op de specifieke PC.   
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Detail:  Als de LCD/Telefoonikoon op de 
Windows-taakbalk zwart-wit is (kleur = loopt), 
start u de communicatiediensten op door het 
klikken op het ikoon met uw rechtermuistoets 
en door daarna "Starten Communicatie" te 
selecteren.   
Gerelateerd onderwerp:  Seriële poort / 
Modeminstallatie (Communications Manager) 

3) Selecteer Communicatie op de 
iconenbalk, of klik op [Communicaties] 
in de 'boom' en selecteer 
Uitstaand/online.   

Gebruik daarna de taakbalk-knop Raster 
/ Formulier om uw voorkeur beeldmodus 
te selecteren. 
Formulierenbeeld:  details voor één 
communicatiesessie tegelijkertijd;  Rasterbeeld:  
alle huidige sessies in een lijst. 

4) Klik op [+] onderaan het formulier, of klik met de 
rechter muisknop op het formulier en selecteer 
Nieuw toevoegen in het keuzemenu.   
U kan ook een leeg/nieuw item selecteren in de lijst 
(Formulieren beeld:  onderaan het venster) en klik 
daarna op [Bewerken]. 

5) Selecteer daarna (dubbelklikken) het 
gewenste paneel(en) aan de linkerkant 
van het formulier. 
U kan ook opnieuw dubbelklikken om een paneel te 
deselecteren. 

Multi-account systemen:  als het gewenste account 
niet geïnventariseerd is (waarvoor u machtigingen 
heeft), het account in de boom openen (klik op 
[Accountmappen], daarna dubbelklikken op het 
account).  Daarna, terugkeren naar "Communicatie" 
en "Uitstaand/online" in de boom (en stap 5 
uitvoeren). 

6) Als het volgende scherm verschijnt 
(Communicatie bewerken), raadpleeg 
dan de selectiebeschrijvingen daarvoor 
terwijl u bijkomende selecties maakt.  (Klik 
op OK als u klaar bent.) 

7) Controleer of de verbinding werd 
gemaakt en kijk of de paneel updates 
worden uitgevoerd. (Klik op de 'Paneelgroep' 
en zoek naar de status aan de rechterkant van het 
scherm.)   

Opmerking:  als kleinere conflicten bestaan tijdens een 
communicatiesessie, zal u worden gevraagd om die te 
corrigeren.  Als grotere conflicten bestaan, zal de 

update mislukken (voor meer details, raadpleeg de 
sectie "Fouten corrigeren…" die hierna volgt). 

Zie verder (Verwante onderwerpen):   
 "Nieuwe Installatie? Probeer de Wizard!" 
 "Overzicht paneelverbinding" 

De status controleren van uw 
verbinding (communicatiesessie) 
(Selecteer Communicatie op de iconenbalk, of klik op 
[Communicaties] in de 'boom' en selecteer 
Uitstaand/online.) 

Als de gewenste communicatiesessie op dat 
ogenblik niet op het scherm is, selecteer ze 
dan uit de lijst.   
Tip:  in het 'Formulieren' beeld, selecteer een sessie 
onderaan het formulier, of gebruik de knoppen om door 
de lijst te 'bladeren'. 

Selecteer de specifieke 'paneelgroep' in de 
'boom' in het centrum van uw scherm.  
Controleer daarna de zones 'status' en 
'resultaten' aan de rechterkant.   U moet nu 
ofwel de updates zien die worden verwerkt, 
of "Verbonden" en "Niet actief". 

Als de gewenste communicatiesessie niet in de lijst 
staat, betekent dit dat die ofwel reeds succesvol werd 
voltooid, of mislukte (en/of niet werd ingesteld als 
"Continu verbonden"). 

Tip:  om de status van voltooide communicatiesessies 
te bekijken (of pogingen daartoe), raadpleeg de sectie 
hierna "De status van vroegere communicatiesessies 
bekijken". 

Als de status geïnventariseerd is als "Uitstaand" 
voor een lange periode: 
 Probeer om af te sluiten, de PC opnieuw op te 

starten (en/of de modem) en uw verbindingsstatus 
opnieuw na te gaan. 

 Controleer om te verzekeren of de 
'Communicatiepool' in gebruik voor de verbinding, 
juist werd ingesteld.   Voor meer details, raadpleeg 
de sectie "Communicatiepools voor 
systeempanelen".   

Verzoeken bijwerken geïnitieerd 
vanuit een paneel  
Verzoeken bijwerken kan worden geïnitieerd 
vanop een paneel op afstand/inbelpaneel ( 

V2.0).  Dit kan voor een nieuw paneel dat 
niet werd geprogrammeerd vooraf (bekend 
staande als in de staat 'koude start'.  Een 
service technicus bij een systeem 
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toetsenbord kan ook op ieder moment een 
synchronisatie op afstand verzoeken. 
Voor details over intialiseren van een verzoek tot 
update vanop afstand vanaf een toetsenbord bij een 
locatie op afstand, raadpleeg de installatiehandleiding 

voor uw systeem.  ] 

Voor een nieuw systeem:  de software moet volledig 
zijn ingesteld met de gewenste instellingen en een 
geplande communicatiesessie moet ingesteld staan 
voor het account met het schema "Type" ingesteld op 
"Bij volgende oproep".   

Voor meer details over instelling van een initiële 
paneelverbinding, raadpleeg de sectie "Nieuwe 
installatie? Probeer de Wizard!", of “Overzicht 
paneelverbinding”.   

Een verbinding annuleren / 
stopzetten 
Klik op [Communicaties] in de 'boom' en 
selecteer Uitstaand/online.  Gebruik 
daarna de taakbalk-knop Raster / 
Formulier om uw voorkeur beeldmodus te 
selecteren.   
Selecteer de gewenste communicatiesessie 
in de lijst.  Tip:  in het 'Formulieren' beeld, 
selecteer een sessie onderaan het formulier, 
of gebruik de knoppen om door de lijst te 
'bladeren'.   

Controleer om te verzekeren dat 
geassocieerde panelen op dit ogenblik niet 
worden bijgewerkt:  zoek/selecteer de 
'paneelgroep' in het midden van het scherm 
en controleer de 'Resultaten' aan de 
rechterkant. 
Opmerking:  het is NIET aangeraden om de verbinding 
te verbreken terwijl er een paneel of panelen worden 
bijgewerkt. 

Klik met de rechter muisknop op de 
sessie/formulier en selecteer Verbreken.  
Bij vraag naar confirmatie, selecteer Ja.   

Instellingen bekijken of wijzigen voor 
een communicatiesessie die nu niet 
online is 
Indien nu verbonden (Transactie vergrendeld):  u 
kan een communicatiesessie niet bewerken terwijl die 
verbonden is met het geassocieerde paneel(en).  

(Klikken op [Bewerken] zal een bericht "Transactie 
vergrendeld" tonen.) 

Voor een sessie die gepland is voor een 
moment in de toekomst, of off-line is door 
een verbreking van de verbinding, kan u de 
huidige datum/tijdstip en andere instellingen 
naargelang gewenst controleren of wijzigen: 

Klik op [Communicaties] in de 'boom' en 
selecteer Uitstaand/online.  Gebruik 
daarna de taakbalk-knop Raster / 
Formulier om uw voorkeur beeldmodus te 
selecteren.   
Selecteer de gewenste communicatiesessie 
in de lijst.  Tip:  in het 'Formulieren' beeld, 
selecteer een sessie onderaan het formulier, 
of gebruik de knoppen om door de lijst te 
'bladeren'.  Details voor de geselecteerde 
sessie zal worden getoond bovenaan het 
scherm. 

Als de gewenste communicatiesessie niet in de lijst 
staat, betekent dit dat die ofwel reeds succesvol werd 
voltooid, of mislukte (en/of niet werd ingesteld als 
"Continu verbonden"). 

Tip:  om de status van voltooide communicatiesessies 
te bekijken (of pogingen daartoe), raadpleeg de sectie 
hierna "De status van vroegere communicatiesessies 
bekijken". 

Om een gepland tijdstip, of andere 
instellingen voor een communicatiesessie te 
wijzigen, klik op [Bewerken], en raadpleeg 
de details voor het scherm "Communicatie 
bewerken" terwijl u de instellingen 
naargelang gewenst bekijkt en/of wijzigt.  
(Klik op OK als u klaar bent.) 
Tip:  om een paneel te selecteren of deselecteren, 
lokaliseer en dubbelklik op het specifieke paneel (onder 
het gepaste account).   
Om alle panelen te selecteren of deselecteren voor een 
account, dubbelklik op het account en selecteer 
"Account toevoegen" of "Account verwijderen" 
naargelang gewenst. 
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-Transactietijd (onderaan het 
formulier): deze zone laat toe om een 
communicatiesessie te selecteren die 
nu in werking is, of gepland voor een 
moment in de toekomst. 
Tip:  voltooide sessies (en mislukte 
pogingen) kunnen bekeken worden onder 
"Voltooid" in de boom (zie verder "Bekijken 
van de status van vorige 
communicatiesessie", hierna.). 

-Transactie informatie:  bovenaan dit 
scherm wordt het type verbinding 
getoond en de geplande informatie 
voor de door u geselecteerde/huidige 
communicatiesessie. 

-Account / paneelgroep 'boom': de 
linkerkant van dit formulier  
(centrum van uw scherm) toont het 
account(s) en paneelgroep(en) geassocieerde 
met de geselecteerde communicatiesessie.  
Tip:  selectie van een 'paneelgroep' laat toe 
om de verbindingsstatus en andere informatie 
te bekijken (zie verder in de volgende twee 
items). 

-Paneelgroep gegevens: dit veld toont de 
verbindingsstatus en andere informatie voor 
een paneelgroep die u selecteert in de boom. 

-Paneellijst: de onderste rechterkant van het 
scherm toont alle panelen in een 
'paneelgroep' (nadat u er één selecteert).   
Tip:  panelen geassocieerd met de 
communicatiesessie verschijnen met gekleurde 
pictogrammen er naast. 

(Knoppen) 
- [Bewerken]: dit laat toe om een paneel 
communicatiesessie in te stellen of 
instellingen te bewerken voor een geplande 
sessie. 
Indien nu verbonden (Transactie vergrendeld):  u 
kan een communicatiesessie niet bewerken terwijl die 
verbonden is met het geassocieerde paneel(en).  
Verbinding verbreken:  klik met de rechter muisknop 
op sessie/formulier en selecteer Verbreken.  Bij vraag 
naar confirmatie, selecteer Ja of Nee naargelang 
gewenst.   
Waarschuwing:  het is NIET aangeraden om de 
verbinding te verbreken terwijl er een paneel of 
panelen worden bijgewerkt.  (Zoek/selecteer de 
paneelgroep in het midden van het scherm en 
controleer de 'Resultaten' aan de rechterkant.) 

Communicatie Uitstaand/online 
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-Account / Paneel / Groep 'boom': de 
linkerkant van dit formulier toont de 
paneelgroep(en) en paneel(en) die 
met een communicatiesessie moeten 
geassocieerd worden (zoek het 
gewenste paneel en dubbelklik erop 
om het te selecteren). 
Opmerking:  Dit veld toont een lijst met 
alleen de panelen die op dit ogenblik niet 
zijn verbonden, of in het andere geval zijn 
geassocieerd met een huidige 
communicatiesessie. 

Actie 
- Normaal: de software zal automatisch 
proberen om instellingen opgeslagen 
in de software en bij het paneel(en) te 
synchroniseren.   
Tip:  dit wordt gewoonlijk gebruikt als er 
alleen wordt verbonden om het 
bewakingsvenster bij te werken, of de 
status of controle items te testen.  
(Deze instelling kan niet worden gebruikt na 
installatie van een paneel upgrade, of als u 
de waarde "Feature set" voor een paneel 
wijzigt. 

- Sturen naar paneel: instellingen 
opgeslagen in de software zullen worden 
gedownload naar het paneel(en), waarbij alle 
vroegere opgeslagen instellingen worden 
overschreven.   (Dit wordt gewoonlijk gebruikt 
voor nieuwe panelen, of na een groot aantal 
wijzigingen te hebben aangebracht in het 
systeem.)   
Deze selectie is ook vereist als u de waarde 'Feature 
set' voor een paneel heeft gewijzigd.   
Verwant onderwerp:  "Volledige account 
paneelinstellingen".   

Voor meer details over bijwerken/synchroniseren van 
de klok (datum en tijdstip) voor een paneel, raadpleeg 
de sectie "Instellen van paneel datum/tijdstip, resetten 
van APB voor gebruikers of wissen van een globale 
blokkering".    

- Ophalen uit paneel: instellingen bij het 
paneel(en) zullen worden bijgewerkt in de 
software.  (Dit is nuttig als de Guardall Director 
aan een systeem wordt toegevoegd dat door 
andere middelen werd geprogrammeerd, of in 
geval de Guardall Director (software) database 
per ongeluk werd gewist —zonder te 
beschikken over een 'reserve' kopie.) 

Voor een multi-paneel account worden instellingen die 
gelden voor gans het account (bijv. Gebruikers, 
schema's, enz.), opgenomen uit een paneel dat staat 
ingesteld als het "Hoofdpaneel".  Dit paneel moet 
daarvoor beschikbaar zijn tijdens de overbrenging.   

Lokale gebruikersadministratie (via toetsenbord) 
wordt ondersteund in alle systemen, terwijl lokale 
systeemconfiguratie alleen wordt ondersteund in 
systemen met één enkel paneel, ingesteld als 
"Feature set" 1, 2, 3 of 4.   

De "Service PIN" kan alleen gewijzigd worden via de 
Guardall Director software (de waarde in het paneel 
wordt genegeerd/overschreven).   

Voor meer details over "Hoofdpaneel", "Feature set" en 
"Service PIN", raadpleeg de sectie "Volledige account 
paneelinstellingen".   

Schema 
- Type: de verbinding/update moet slechts één 
keer gebeuren, of volgens een roterend schema 
(per uur, dagelijks of wekelijks).   
Bij volgende oproep:  dit behoort tot de volgende 
keer dat een verbinding wordt geïnitieerd.  Tip:  dit kan 
ingesteld vooraf, wat een technicus bij een nieuwe site 
toelaat om een 'update op afstand' te verzoeken, eens 
de installatie voltooid is. 

Communicatie Uitstaand/Online  [ Bewerken ] 
(Communicatiesessie details) 
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- Begindatum: de datum dat de 
communicatiesessie moet plaatsvinden.  
(Standaard is 'vandaag'). 

- Begintijd: het tijdstip dat de sessie moet 
plaatsvinden.  (Standaard is 'nu/onmiddellijk'). 
Client/server systemen:  de datum en het tijdstip zijn 
dezelfde als die van de Guardall Director server PC.  
Als dit verschillend is van het workstation, moet u 
misschien compenseren.  Director-server PC:  dit is de 
PC die "...Director-Server.exe" bevat".   

- Snelle update (V4.5):  Dit stelt geplande 
updates in om 'onmiddellijk' (eenmaal de 
communicatie beschikbaar is) te activeren als 
wijzigingen in behandeling zijn voor gebruikers 
en/of bevoegdheden-in plaats van te wachten 
tot het geplande tijdstip.   

Frequentie 
- Continu verbonden: Guardall Director zal een 
'Normale' verbinding aanhouden na 
overbrenging of synchronisatie van de 
instellingen, om real-time bewaking toe te laten 
(via het bewakingsvenster) en de status van 
items te testen of items te controleren (via 
"Controle & status" in de boom). 

De status van vroegere 
communicatiesessies bekijken 

Tip:  de meest voorkomende reden voor een mislukte 
communicatiesessie is een gebrekkige fysieke 
verbinding, of onjuiste communicatie instellingen.  
Verwante onderwerpen:  "Nieuwe installatie? Probeer 
de Wizard!", of “Overzicht paneelverbinding”.   

Gelukte communicatiesessies  
Het scherm "Communicatie gelukt" toont 
details over vorige (en/of mislukte) paneel 
communicatiesessies (paneel updates).  Dit 
laat u toe om te testen welke verbindingen 
of update sessies gelukt waren, en/of te 
bekijken waarom een sessie mogelijks is 
mislukt. 

Voor meer details over sessies communicatie/bijwerken 
die ofwel nu actief zijn, of gepland voor een moment in 
de toekomst, raadpleeg de vorige sectie 
"Communicatie activeren en paneelinstellingen 
transfereren". 

Zie verder ook (V4.4): u kunt verder ook nog de status 
van een vroegere communicatiesessie controleren via 
de functie Account status.   

Details:  Account status, Status  
  Account status controleren  

Gebeurtenis bericht:  een enkel bericht "Communicatie 
paneel mislukt" wordt gegenereerd als een 
paneelverbinding uitvalt, of bij het begin van een blok 
van opeenvolgende mislukte verbindingspogingen. 

Details van een vroegere update 
sessie of poging bekijken 
Selecteer Communicatie op de iconenbalk, 
of klik op [Communicaties] in de 'boom' en 
selecteer Voltooid).   
Gebruik daarna de taakbalk-knop Raster / 
Formulier om uw voorkeur beeldmodus te 
selecteren.   
Formulierenbeeld:  details voor één 
communicatiesessie tegelijkertijd; Rasterbeeld:  alle 
huidige sessies in een lijst. 

Selecteer de gewenste communicatiesessie 
in de lijst.   
Tip:  In het 'Formulieren' beeld, kan u een sessie 
selecteer onderaan het formulier, of gebruik de 
knoppen om door de lijst te 'bladeren'.  De status 
details en andere informatie zal worden getoond voor 
het door u geselecteerde communicatierecord.  

Iedere communicatiesessie produceert meerdere 
aanmeldingsvermeldingen.  (Klik op "  " om te 
bladeren door de vorige aanmeldingen om alle 
informatie te bekijken voor iedere 
communicatiesessie.)   

Multi-account systemen:  in het formulierenbeeld 
worden sessie in volgorde in een lijst getoond--
ongeacht tot welk account ze behoren.  Om een sessie 
te zoeken voor een specifiek account, schakel naar het 
rasterbeeld en lokaliseer/selecteer de sessie (en keer 
terug naar het formulierenbeeld indien gewenst). 

Opmerking:  sessie #1 is de meest recente, terwijl de 
hoogst genummerde sessie de oudste is. 

Als de gewenste communicatiesessie niet in de lijst 
staat, betekent dit dat die nog niet werd gestart (d.w.z., 
gepland voor een bepaald moment in de toekomst).  
Tip:  voor meer details over sessies 
communicatie/bijwerken die ofwel nu actief zijn, of 
gepland voor een moment in de toekomst, raadpleeg 
de vorige sectie "Communicatie activeren en 
paneelinstellingen transfereren". 
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- Communicatie log-gegevens 
(onderaan het formulier): een relatief 
nummer voor iedere update sessie, 
plus de datum en het tijdstip dat die 
plaatsvond.  Opmerking:  sessie #1 is 
de meest recente, terwijl de hoogst 
genummerde sessie de oudste is. 

- Log datum/tijdstip: datum en -tijdstip 
dat de sessie werd beëindigd. 

- Uitgiftedatum/-tijd transactie: datum 
en -tijdstip dat de communicatiesessie 
werd ingesteld. 

- Account: account/site geassocieerd 
met het specifieke paneel(en) dat 
wordt geüpdate. 

- Paneelgroep: de paneelgroep 
geassocieerd met de panelen die 
worden geüpdate. 

- ApparaatID: de communicatie 
apparaatpool geassocieerd met het 
paneel(en) dat wordt geüpdate. 

- Oorsprong: of de sessie werd verzocht via de 
Guardall Director software, of uit een paneel. 

- Actie: het type sessie ('Normaal', 'Ophalen uit 
paneel', of 'Verzenden naar paneel'). 

- Status: de sessie werd al dan niet voltooid met 
succes (of is nog in uitvoering). 

- Resultaten: een korte beschrijving over een 
actie die plaatsvond, en/of wat de oorzaak kon 
zijn van de mislukking van die actie (details 
volgen verder).   
Opmerking:  bij een mislukte communcatiesessie die 
staat ingesteld op "Continu verbonden", zal de 
software blijven proberen om een verbinding tot stand 
te brengen en de resultaten in lijst brengen voor 
iedere nieuwe verbindingspoging. 

Communicatie corrigeren / bijwerken 
fouten 

Tip:  de meest voorkomende reden voor een mislukte 
communicatiesessie is een gebrekkige fysieke 
verbinding, of onjuiste communicatie instellingen.  
Verwante onderwerpen:  "Nieuwe installatie? Probeer 
de Wizard!", of “Overzicht paneelverbinding”.   

Afwijkende paneelversie  Als u een foutbericht krijgt 
omwille van een "Afwijkende paneelversie", verzeker u 
er dan van dat de paneelversie juist staat ingesteld 
onder: 

AccountName Account informatie (Standaard 
tab) "Paneel versie". 

Dataconflicten - Gebruikers: Wijzingen die via de 
software zijn aangebracht, zullen voorrang hebben 
op wijzigingen voor dezelfde gebruiker die via een 
numeriek toetsenbord zijn aangebracht. V4.7: 
Gebruikersconflicten die niet op deze wijze kunnen 
worden opgelost (bijv. doordat dezelfde waarde aan 
verschillende gebruikers is gegeven), zullen worden 
getoond in een rasterweergave, waarbij alleen de 
conflicterende rijen worden weergegeven. Om terug 
te keren naar de weergave van alle gebruikers, klikt 
men op de rechter muisknop en wordt “Terugkeren 
van conflictweergave” geselecteerd.  

Over communicatiefouten 
Soms zal de Guardall Director software 
niet in staat zijn om communicatie te 
starten met het paneel, of de data te 
synchroniseren tussen de software en het 
paneel.  Dit kan gebeuren omwille van: 
Kritieke/storingsfouten: 

 een seriële kabel /modembedrading of 
verbindingsprobleem; 

 een onjuiste seriële poortselectie, of 
onjuiste seriële communicatie 
instellingen; 

 een communicatiefout 'TAPI'; 
 een 'referentiële' datafout (toewijzingen 

aan bepaalde items die niet bestaan bij 
het paneel of in de software); 

Communicatie Voltooid 
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Niet-kritieke fouten gedurende een 'normale' 
communicatiesessie (U zal worden gevraagd om 
deze te corrigeren): 

 dezelfde waarde werd toegewezen aan 
twee verschillende items (bijv. twee 
gebruikers met hetzelfde kaartnummer); 

 verschillende instellingen voor één enkel 
item (bijv. de software geeft aan dat 
gebruiker 8 het kaartnummer 1234 
heeft, en het paneel dat gebruiker 8 een 
verschillend kaartnummer bezit). 

Opmerkingen:  Deze types van fouten worden 
gewoonlijk veroorzaakt door hetzelfde item dat werd 
bewerkt via de software en door een lokale 
administrator bij een systeem toetsenbord.  Vanaf 
Director v4.6 zullen, bij conflicten die behoren bij 
dezelfde persoon of hetzelfde object, de data die via 
de software zijn ingevoerd voorrang hebben en 
automatisch naar het paneel worden gedownload.   

Details over een update fout 
verkrijgen 
Om te zoeken waarom een 
communicatiesessie misschien mislukte, 
bekijk de details voor die specifieke sessie 
zoals beschreven onder "Bekijken van de 
status van vorige communicatiesessies", 
hiervoor. 

Software vs. paneelconflicten (vooral uitgebreide 
systemen):  verschillen tussen de software database 
en lokaal ingevoerde instellingen via een LCD-
toetsenbord kunnen geïdentificeerd worden door 
"Database testen op conflicten" te selecteren in het 
menu Extra.  Voor meer details, zoek naar dat 
onderwerp in de index. 

Ook worden gedeeltelijke paneelbijwerkingen in de 
gebruikerslijst aangegeven (rasterbeeld) met speciale 
kleuren:  Geel:  gedeeltelijke updates die in 
behandeling zijn (sommige panelen werden niet 
bijgewerkt);    
Groen:  data voor gebruikers werden gewijzigd terwijl 
gedeeltelijke updates in behandeling waren (de 
gebruikersinstellingen bij de panelen zullen worden 
overschreven bij de volgende update).  Voor meer 
details over het scherm "gebruiker", raadpleeg het 
onderwerp over Gebruikers. 

Een fout 'Data ontvangst' corrigeren 
Een fout "ontvangst", "geen antwoord" of 
"mislukte communicatie" kan plaatsvinden 
als het systeempaneel (of modem) werd 
uitgeschakeld, of als er een probleem is met 

de seriële kabel, of met de seriële/COM-
poort selectie of instellingen. 

Foutopsporing tip:  als de status geïnventariseerd is 
als "Uitstaand" voor een lange periode kan dit het 
volgende betekenen: 

 De communicatieservice werd gestopt op de pc 
die verbonden is met het paneel of modem.  

 De seriële poort op de specifieke PC antwoordt 
niet.  Probeer in dit geval om de PC af te sluiten 
en opnieuw op te starten.  Test daarna uw 
verbinding opnieuw. 

Voor een nieuw systeem:  verzeker u ervan dat de 
paneelverbinding juist is ingesteld.  Voor meer 
informatie, raadpleeg de sectie "Nieuwe installatie? 
Probeer de Wizard!", of “Overzicht paneelverbinding”.   

Gevraagd om een data conflict te 
herstellen  
Indien er een conflict met niet-kritieke data optreedt 
gedurende een "normale" communicatiesessie, wordt u 
verzocht de fout te herstellen tijdens de eerste keer dat 
u dat onderwerp selecteert (zoals "Gebruikers").  Over 
het algemeen zal u worden gevraagd om: 

 te kiezen tussen een instelling van de 
Guardall Director, of een 
tegenovergestelde instelling bij het 
paneel, of; 

 onmiddellijk een waarde te bewerken om 
een conflict te corrigeren. 

Soms kan u kiezen met [Later beslissen] om welke 
data te gebruiken.  In dit geval wordt de software data 
behouden en het item (gebruiker, enz.) zal binnen die 
instelling opgelicht verschijnen in een verschillende 
kleur.  Tip:  om alle conflicten te corrigeren die werden 
geselecteerd als "Later beslissen", selecteer gewoon 
de toepasbare zone in de boom (zoals Gebruiker), en 
volg de schermen 'Strijdige data…' die nu verschijnen.  
(Klik op Vernieuwen of druk op F5 indien vereist.)  

Een fout 'Referentiële' data 
corrigeren 
Als, bijvoorbeeld, bevoegdheid 'ABC' wordt 
verwijderd in de software, maar Gebruiker 
'Zig' blijft toegewezen aan dat 
bevoegdheidsniveau bij het paneel, dan zal 
een 'normale' communicatiesessie een fout 
produceren, en de update wordt niet 
uitgevoerd.    

Om dit te corrigeren kan u: 
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 de fout zoeken en die corrigeren, 
of: 

 een "Naar paneel zenden" 
verstrekken om de instellingen 
van het paneel met die van de 
software te overschrijven. 

Om te bepalen wat een 'referentieel' conflict 
veroorzaakt: 
 zoek naar de wijziging bij het paneel door 

de (toetsenbord) gebruiker/administrator 
te contacteren, en/of; 

 raadpleeg "De status bekijken…" (vooraf), 
om het type items te bepalen dat in conflict 
is, en daarna het paneel te openen om de 
afwijking te lokaliseren en te corrigeren 
(bijv. een geldige 'bevoegdheid' aan de 
specifieke gebruiker verlenen, enz.). 

Een fout 'TAPI' corrigeren 
Een fout 'TAPI' kan gewoonlijk gecorrigeerd 
worden door de Guardall Director software 
af te sluiten en de computer opnieuw op te 
starten.   

Bij een nieuwe installatie kan een fout 'TAPI' 
ook aanduiden dat de 'Directe/seriële 
kabelverbinding' of modem niet juist werd 
ingesteld onder MS Windows.  

Voor meer details over het instellen van windows 
seriële communicatie, raadpleeg de sectie "Instelling 
directe kabelverbinding" of "Windows modeminstelling", 
naargelang gepast.   

 
 

Account status controleren 
(V4.4) 

Verwant:  Flashgeheugen firmware   
  Paneel firmware bestanden, en Bijwerken paneel 
firmware 

Account status 
Het scherm Account status toont bepaalde 
status aspecten voor alle panelen in uw 
geselecteerde account.  De status 
elementen in de lijst behoren tot de 
communicatiesessies, paneel firmware 
updates en configuratiefouten.   

Dit is nuttig om na een paneel update 
sessie, en kan ook helpen bij het opsporen 
van problemen bij gewone 
communicatiesessies.   
Verwant:  [Communicatie, Uitstaand/Online, 
[Bewerken]  
  Communicatie activeren en Overdracht 
Paneelinstellingen 

Hoe geraak je hier 
Iconenbalk:  Account status 
In de boom:  YourAccount, Account status,  
Status 

Dezelfde unieke waarde toegewezen aan twee 
verschillende gebruikers 

  

Opmerking:  updates uitgevoerd bij een systeempaneel (via een 
LCD-toetsenbord) terwijl conflicten worden opgelost, zullen worden 
genegeerd. 
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Opmerking:  deze functie gebruikt een 
aangepast beeld.  (De taakbalk-knop 
Formulier/Raster zal niet beschikbaar zijn.) 

Account status bekijken 
Om panelen in een paneelgroep te 
tonen of te verbergen, klik op het 
kleine vierkant "+/-" aan de 
linkerkant.  Verwijs daarna naar de 
onderwerpbeschrijving voor dit 
scherm.   

 
 

In dit formulier 
- Paneel: dit geeft een lijst met alle panelen voor 
het account waarin u zich nu bevindt, per 
‘paneelgroep’.   
Tip:  om panelen in een paneelgroep te tonen of te 
verbergen, klik op het kleine vierkant "+/-" aan de 
linkerkant.   

- Status:  dit toont de status van de laatste 
communicaties of firmware update sessie. 

- Details:  indien tegenwoordig, klik op het kleine 
vierkant ( [...] ) om bijkomende details te 
bekijken (zoals de reden waarom een firmware 
update niet werd uitgevoerd.) 

Opmerking:  dit scherm wordt gewoonlijk alleen 
bijgewerkt/vernieuwd door iedere nieuwe 
communicatiesessie.  

Paneel firmware bestanden 
en bijwerken van paneel 
firmware ( V4.4) 

Paneelfirmware bestanden activeren 

Paneel firmware bestanden 
Dit scherm laat u toe om firmware 
bijwerkbestanden te 'activeren' (.FMW)—
d.w.z.—om ze beschikbaar te maken voor 
de Guardall Director software.   
Tip:  firmware bijwerkbestanden (.FMW) kan geleverd 
worden door uw support vertegenwoordiger of website.  
Zorg ervoor dat uw bronbestanden in een map worden 
opgeslagen buiten de Director installatie als 
reservekopieën.   

Hoe geraak je hier 
Iconen balk:  Paneel firmware bestanden 
In de Boom:  [Beheer],  
Paneel firmware bestanden 
Opmerking:  deze functie gebruikt een aangepast 
beeld.  (De taakbalk-knop Formulier/Raster zal niet 
beschikbaar zijn.) 

Wat u kunt doen 

 Een bestand aan de lijst toevoegen:  
selecteer [Bestand toevoegen], 
lokaliseer en selecteer het gewenste 
bestand, klik daarna op [Openen].   

 Een bestand uit de lijst verwijderen:  
selecteer het bestand, klik op [Bestand 
verwijderen] en beantwoord alle vragen 
die verschijnen.   

YourAccount Account status status  
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Opmerking:  hier een bestand verwijderen 
zal het ook van de submap 
"...Director\Flash" op uw PC wissen.   

Voor meer informatie, raadpleeg de 
onderwerpbeschrijvingen voor dit 
scherm.   
 
 
Huidige bestanden van 
flashgeheugen 
- Bestandnaam:  toont de firmware 
bestanden die werden beschikbaar gemaakt 
(d.w.z. toegevoegd) aan de Director software.   
Tip:  firmware bestanden worden gegroepeerd per 
hoog-niveau versienummer (zoals "v4.40 of hoger").   

- Beschrijving:  toont specifieke details van het 
firmware update bestand (gebaseerd op een 
gedeponeerde bestandsbenaming conventie); 

- [Bestand toevoegen]:  laat toe om een nieuw 
firmware update bestand toe te voegen (.FMW) 
om het beschikbaar te maken voor de Director 
software.   
Opmerking:  eens 'Toegevoegd', zullen de bestanden 
verschijnen in de submap "...Map\Flash" op uw PC.   

- [Bestand verwijderen]:  laat toe om een 
onnodig bestand uit de lijst te verwijderen.  
Beantwoord gepast bij een vraag naar 
bevestiging.   
Opmerking:  Hier een bestand verwijderen zal het ook 
van de submap "...Director\Flash" op uw PC wissen.   

Paneel firmware bijwerken 

Flashgeheugen firmware 
Dit scherm laat u toe om paneel firmware bij 
te werken vanaf ieder Guardall Director 
werkstation.   
Opmerking:  over het algemeen, een paneel firmware 
update beïnvloedt de configuratiegegevens niet die bij 
het paneel werden opgeslagen.   

Voor u van start gaat 
 U moet net als het werkstation 

toestemming hebben voor deze functie;   
 de software moet geconfigureerd/in staat 

zijn om met het paneel te communiceren;   

 "...Director Communications.exe" moet in 
uitvoering zijn—maar niet nog verbonden 
met het paneel.   

Detail:  Als de LCD/Telefoonikoon op de Windows-
taakbalk zwart-wit is (kleur = loopt), start u de 
communicatiediensten op door het klikken op het 
ikoon met uw rechtermuistoets en door daarna 
"Starten Communicatie" te selecteren.   
Gerelateerd onderwerp:  Seriële poort / 
Modeminstallatie (Communications Manager) 

Hoe geraak je hier 
Iconen balk:  Account status, selecteer 
daarna het tabblad "Flashgeheugen 
firmware".   
In de boom:  YourAccount, Account status  
Flashgeheugen firmware  
Opmerking:  deze functie gebruikt een aangepast 
beeld.  (De taakbalk-knop Formulier/Raster zal niet 
beschikbaar zijn.) 

Stappen 
1) Bestel het laatste/gewenste firmware 

update bestand (.FMW) bij uw support 
vertegenwoordiger of website.   

2) Zorg ervoor dat de software op de 
hoogte is van uw nieuw bestand.   
(Dit wordt hierboven beschreven.) 

3) Ga naar:  "YourAccount, Account 
status", en selecteer het tabblad 
"Flashgeheugen firmware". 

4) Lokaliseer het gewenste paneel, klik op 
het kleine vakje aan de linkerkant om 
dat paneel te selecteren, en klik daarna 
op [Download starten].    

Tip:  om panelen in een paneelgroep te tonen of te 
verbergen, klik op het kleine vierkant "+/-" aan de 
linkerkant.   

[Beheer] Paneel firmware bestanden 
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5) Raadpleeg de schermdetails 
voor [Download starten], en 
[Bestand wijzigen] om uw 
selecties te beëindigen het 
bijwerkproces te starten.   

6) Bekijk de statusdetails op het 
scherm naargelang het 
bijwerkproces voortgaat.   
Tip:  als u een probleem tegenkomt, 
kan u overschakelen naar het tabblad 
'Status' om details te bekijken van wat 
er gebeurde.    
Verwant:  Status   
  Controleren account status  

 
In dit formulier (1) 
- 1ste Kolom (pijl naar omlaag): hier klikt u om 
een paneel uit de lijst te selecteren. 

- Paneel: hier klikt u om een paneel uit de lijst te 
selecteren. 
Tip:  om panelen in een paneelgroep te tonen of te 
verbergen, klik op het kleine vierkant "+/-" aan de 
linkerkant.   

- Versie: dit toont de firmware revisie van het 
paneel—zoals gecontroleerd tijdens de laatste 
communicatiesessie. 

- Informatie:  dit veld toont de status informatie 
terwijl het paneel wordt bijgewerkt. 

- [Download starten]: dit opent een ander 
scherm om een bijwerkingsbestand van de 
firmware te selecteren, en het bijwerkproces te 
starten. 

YourAccount Account status Flashgeheugen 
firmware   
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In dit formulier (2) 
- Paneel: toont het paneel dat wordt 
bijgewerkt; 

- Huidige versie: dit toont de firmware 
revisie van het paneel—zoals 
gecontroleerd tijdens de laatste 
communicatiesessie. 

- [Bestand wijzigen]:  laat toe om het 
bestand voor de firmwarebijwerking 
van het paneel te selecteren of te 
wijzigen. 
Tip:  bestanden die hier moeten 
geregistreerd worden, moeten eerst worden 
toegevoegd aan de Director software.  
Details vooraf/hierboven.   

- [Opheffen / Opheffen annuleren]: 
configureert of de paneelbijwerking al 
dan niet zal verdergaan in 
tegenwoordigheid van bepaalde 
elementaire systeemalarm condities. 

- [Doorgaan]:  klik hier om de 
firmwarebijwerking van het paneel te 
starten; 

- [Annuleren]:  klik hier om de 
firmwarebijwerking van het paneel te 
onderbreken. 

..., [Downloaden starten] 
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In dit formulier (3) 
- Bestandsnaam:  toont de firmware 
bestanden die werden beschikbaar 
gemaakt (d.w.z. toegevoegd) aan de 
Director software.   
Tip:  firmware bestandenworden 
gegroepeerd per hoog-niveau 
versienummer (zoals "v4.40 of hoger").   

- Beschrijving:  toont specifieke details 
van het firmware bijwerkbestand 
(gebaseerd op een gedeponeerde 
bestandsbenaming conventie); 

- [OK]:  bevestigt uw bestandselectie, 
en brengt u terug naar het vorige scherm; 

- [Annuleren]:  breekt uw 
bestandswijziging/selectie af, en brengt u terug 
naar het vorige scherm (d.w.z., zonder iets uit te 
voeren). 

..., [Bestand wijzigen] 
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Administratie en 
onderhoud 
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Operators (Die deze 
software mogen 
gebruiken) 

Operators 

Een operator is degene die de 
bevoegdheid  kreeg om de Guardall 
Director software te gebruiken.  
Iedere operator krijgt een aan-
meldingsnaam en wachtwoord die 
toegang geven tot specifieke items 
en functies. 
Zie verder:   "Operator machtigingen" 
(hierna). 

Hoe hier te geraken 
Iconen balk:  Operator 
In the boom:  [Beheer], Operator, 
Operator 
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren.   

Wat u kunt doen 
 Een nieuwe operator toevoegen:  Klik 

op [+] onderaan het formulier, of klik met 
de rechter muisknop op het formulier en 
selecteer Nieuw toevoegen in het 
keuzemenu.   

 Bekijken/wijzigen van een bestaande:  
één selecteren uit de keuzelijst onderin 
het formulier.   

 Een operator zoeken:  Klik op het 
symbool 'verrekijker'.  Voer daarna de 
naam in en klik op [Zoeken].   

 Tip:  u kunt op naam zoeken of met de eerste paar 
tekens--bijv., nam*  

 Een operator verwijderen:  Klik nu met 
de rechter muisknop op een leeg veld in 
het formulier (Indien rasterbeeld: klik met de 

rechter muisknop op het item in de lijst), en 
selecteer "Verwijderen".  Bij vraag naar 
confirmatie, selecteer Ja.  
Kan niet annuleren terwijl de operator aangemeld is:  
operators kunnen niet geannuleerd worden als ze 
zijn aangemeld (b.v., via een client PC of Director 

webbrowser-verbinding).  In het menu Extra kan u 
nagaan "Wie is aangemeld".  Zorg er ook voor dat de 
webbrowser (server) service niet in werking is.  (Zoek 
het pictogram aan het rechteruiteinde van de 
Windows werkbalk.)   

Werken in rasterbeeld:  u kunt:   waarden bekijken of 
invoeren;   met de rechter muisknop op een item 
klikken en in het keuzemenu selecteren;   op een 
kolomkop klikken om die kolom te sorteren. 
(Filter op kolom:  toont alleen items die met een 
ingevoerde waarde overeenkomen of de eerste paar 
tekens -- bijv., nam*.  Een rode kolomkop geeft aan dat 
de lijst gefilterd is.) 

 
 

Keuzelijst (onderaan het 
formulier) 

- Operator: hier selecteert u een operator om te 
bekijken of te bewerken.  Dit gebied toont de 
naam van iedere operator, eens die 
gedefinieerd is. 

 In dit formulier 
- Naam: de naam van degene die zich 'aanmeldt' 
bij de Guardall Director software. 

- Wachtwoord [ ... ]: laat toe om het wachtwoord 
in te stellen of te wijzigen dat deze operator zal 
moeten invoeren bij aanmelding.  Dit moet 
minstens 4 karakters/tekens lang zijn (bijv. 
go4it). 

Beheer Operator Operator 
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Tips:  u moet bij de aanvang een wachtwoord instellen 
(als u dit leeg laat zal de operator niet in staat zijn om 
zich aan te melden).  Verzeker u er van een 
gemakkelijk te herinneren wachtwoord te kiezen, en/of 
de operator het onmiddellijk te doen wijzigen in een 
wachtwoord dat hij/zij zich gemakkelijk herinnert. 

- Taal: de te gebruiken taal in menu's, schermen 
en rapporten terwijl deze operator is aangemeld.  
(Talen worden bepaald tijdens de installatie--
gebaseerd op beschikbaarheid.) 
Deze instelling bepaalt ook welke taalversie van het 
helpbestand normaal zal verschijnen, al kan dit laatste 
gewijzigd worden indien gewenst (voor de huidige 
werksessie).  Voor meer details, zoek de taalselectie 
in het menu Help in de sectie "Bureaublad referentie".    

- Machtigingen: een (vooraf gedefinieerde) 
machtingingsset die moet geassocieerd met 
deze operator.  Dit bepaalt de functies die 
worden getoond en/of beschikbaar zijn als deze 
persoon is aangemeld. 
Zie verder:   "Operator machtigingen" (hierna). 

- Blokkeringtijd (min): dit bepaalt de duur dat 
het toetsenbord ongebruikt kan blijven vooraleer 
het systeem automatisch de toegang voor de 
operator blokkeert.  (Dit helpt ter bescherming 
tegen onbevoegde toegang tot het systeem).   
Opmerking:  een selectie van nul (0) zal deze functie 
uitschakelen. 

Blokkeringmodus details:   raadpleeg de sectie 
"Afsluiten, uitloggen of wijzigen van operators" in de 
sectie Welkom. 

- Geplande gebeurtenis filter:  laat toe om 
optioneel een "geplande gebeurtenis filter" 
(vooraf gedefinieerd) te selecteren voor deze 
operator--om de types van berichten te bepalen 
die ze zullen kunnen bekijken op specifieke 
weekdagen en momenten van de dag. 
Verwant(e) onderwerp(en):  Geplande gebeurtenis 
filtering voor operators 

------------------------- 
- Iconen tonen / Boom / Gebeurtenisvenster:  
stellen de bureaublad delen in die bij aanvang 
zullen verschijnen als deze operator zich 
aanmeldt.   
Iedere operator kan dit wijzigen (na aanmelding) door 
het gewenste item te selecteren op de hoofdtaakbalk. 

De operator die is aangemeld kan die 
bureaubladwijzigingen opslaan door het menu Beeld 
te openen, Bureaublad instellingen te selecteren en 
daarna Opslaan. 

- Alarmvenster tonen:  splitst het 
bewakingsvenster in twee 'deelvensters' met 
onbevestigde alarmen apart in het bovenste 
'deelvenster'.   
Tip:  dit is slechts beschikbaar na selectie van 
"Gebeurtenisvenster tonen".   

Verwant onderwerp:  "Bewakingssysteem activiteit" 

Account opties 
- Prompt om bevoegdheidswijzigingen toe te 
passen voor alle overeenkomende zones:  
indien geselecteerd zal deze operator de 
gelegenheid krijgen om 
bevoegdheidswijzigingen toe te passen voor alle 
zones met dezelfde instellingen (binnen de 
bewerkte bevoegdheid), iedere keer dat er 
wordt begonnen met wijzigingen aan te 
brengen.  In het andere geval, zullen wijzigingen 
alleen van toepassing zijn op de geselecteerde 
zones.   
Verwant onderwerp:  "Bevoegdheden voor 
gebruikers/binnenkomenden".   

Automatisch inloggen bij controle en 
status 
- Account [ ... ]: als "Controle en status" zijn 
geselecteerd in de boom voor een specifiek 
account, wordt de operator gewoonlijk vereist 
om zich 'aan te melden' met een gebruikers-ID 
en PIN.  Als hier een account is geselecteerd, 
wordt deze operator automatisch aangemeld als 
de geselecteerde gebruiker onderaan, als de 
operator "Controle & status" openen voor dit 
specifieke account. 
Tip:  voor een systeem met slechts één account, wordt 
deze selectie automatisch ingesteld voor u.  
Opmerking:  deze selectie wordt niet ondersteund 
door de standaard operator van het hoogste niveau 
("Operator"). 

- Gebruiker: de automatische 
aanmeldingsfunctie meldt de operator aan in 
"Controle & status" als de hier geselecteerde 
gebruiker.  (Selecteer het gebruikersrecord dat 
behoort tot deze specifieke operator.) 

Account bewaking voor de status 
werkbalk 
- Account bewaken [ ... ]: stelt het account in dat 
moet bewaakt worden door de status werkbalk, 
terwijl deze specifieke operator is aangemeld.   
Deze selectie kan ook worden gewijzigd op ieder 
moment via de knop [Bewaking] op de taakbalk.  Tip:  
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voor een systeem met slechts één account, wordt 
deze selectie automatisch ingesteld voor u. 

Voor meer details over de status werkbalk, raadpleeg 
de sectie "Gebruik van de status werkbalk".   

Een operator wachtwoord instellen of 
wijzigen 

Uw wachtwoord snel wijzigen 
Open het menu Bestand en selecteer  
Wachtwoord wijzigen.  Voer daarna het 
nieuwe wachtwoord in, druk op Tab, voer 
het wachtwoord een tweede keer in, en druk 
op Enter (of klik OK). 

Wachtwoord voor een operator 
wijzigen 
Zoek/selecteer de gewenste operator (zie 
hiervoor/hierboven).  Klik daarna op [ ... ] 
naast het "Wachtwoord".  Als het volgende 
scherm verschijnt, voer dan het nieuwe 
wachtwoord in, druk op Tab, voer het 
wachtwoord een tweede keer in, en druk op 
Enter (of klik OK). 

Als de gewenste operator niet in de lijst staat, betekent 
dit dat u niet de bevoegdheid heeft om hun wachtwoord 
te wijzigen.   
 
 

- Wachtwoord: het gewenste/nieuwe 
wachtwoord voor de operator. 

- Wachtwoord opnieuw invoeren: voer 
hetzelfde wachtwoord opnieuw in (dit helpt 
beschermen tegen schrijffouten). 

- [Ok]: bevestigt het nieuwe wachtwoord. 

- [Annuleren]: onderbreekt de wijziging van het 
wachtwoord (behoudt het vorige). 

Verzeker u er van een gemakkelijk te herinneren 
wachtwoord te kiezen, en/of de operator het te doen 
wijzigen in iets dat hij/zij gemakkelijk herinnert.  
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Operator instellingen 
(v4.6) 

Operator aanmeldingsscherm 
Het is mogelijk om een beeld en/of 
tekst in te stellen om te verschijnen 
iedere keer wanneer een operator 
zich aanmeldt.  Dit kan 
ingesteld/gewijzigd worden door 
andere operator(s) indien gewenst, 
en indien ze de vereiste machtiging 
hebben.  Dit levert een eenvoudige 
manier voor bevoegde operators 
om berichten achter te laten aan de 
operators van de volgende werktijd 
of dag.  Ook kan het bericht worden 
ingesteld om te verschijnen 
gedurende een zekere tijd, of te 
blijven tot iedere specifieke operator het 
berichtenscherm bevestigt.   
 
 

 

Dit scherm laat toe om een tekstbericht in 
te voeren en/of een beeldbestand toe te 
wijzen, wat verschijnt als een 
aanmeldingsbericht bij de volgende 
aanmelding van iedere operator. 
Bestandtypes ondersteund:  de gewone types van 
beeldbestanden worden ondersteund, inclusief BMP, 
JPEG en WMF.  Klik op [Beeld laden] voor meer 
details.   

Opmerkingen:  bij een multi-server aanmelding, zal 
deze functie alleen opereren voor de eerste server 
uit de lijst tijdens de aanmelding.  Deze functie 
vereist de machtiging "Operator opties".   

[Beheer], Operator, Operator instellingen, 
Aanmelding  
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Verbeterde operator 
wachtwoord beveiliging 
De operator wachtwoord beveiliging 
werd verbeterd via toegestane 
tekens, optionele vereiste om het 
wachtwoord periodiek te wijzigen en 
een configureerbare 
vergrendelingsfunctie die werd 
toegevoegd.   
Zie verder (Niet te verwarren met):  “De 
automatische vergrendelingsfunctie” in de 
sectie “Welkom” van de Director online help 
of  de Gebruikershandleiding.   

 
 

Dit scherm laat toe om verschillende items 
te configureren uit de wachtwoord 
beveiliging.   
OPMERKING:  vereist de machtiging "Operator 
opties" (voor de operator en het werkstation).   

- Minimum lengte:  de kortste lengte (aantal 
tekens) toegestaan voor een operator 
wachtwoord; 

- Vergrendelen duur:  kan ingesteld als 
"Nooit" (schakelt de vergrendelingsfunctie uit), 
een uur, of "Permanent" (operator blijft 
geblokkeerd tot het wachtwoord wordt 
gewijzigd door een operator met de 
machtiging "Operator bewerken");   
OPMERKING:  de vergrendelingsfunctie blokkeert 
de toegang voor een operator na 3 opeenvolgende 
onjuiste aanmeldingspogingen (d.w.z. gebruik van 
onjuist wachtwoord).   

- Vernieuwingstijd:  hoe lang het duurt 
vooraleer operators hun wachtwoord moeten 
wijzigen.  (Nooit, of iedere 30/60/90 dagen);   

- Vernieuwing vervaldatum:  hoe lang het 
duurt vooraleer het huidige wachtwoord 
vervalt nadat de vernieuwingstijd is bereikt.  
(Nooit, of iedere 30/60/90 dagen);   
OPMERKING:  als wachtwoord van een operator 
vervalt, wordt die operator geblokkeerd tot een 
operator met de machtiging "Operator bewerken" 
zich aanmeldt en het wachtwoord van die 
specifieke operator wijzigt (net als bij permanente 
vergrendeling).   

- Complexiteit afdwingen:  indien 
geselecteerd (), moeten de wachtwoorden 
van de operator aan de volgende 

voorwaarden voldoen:   letters en nummers 
bevatten;   identieke hoofdletters/kleine 
letters bevatten;   geen 3 opeenvolgende 
letters of nummers bevatten (b.v., abc of 123);  
 niet overeenkomen met de aanmelding 
(geldt voor hoofdletters/kleine letters);   niet 
met het vorige (huidige) wachtwoord 
overeenkomen. 

Operator machtigingen 

Muti-account systemen:  operator machtigingen 
zijn geassocieerd met accountmappen--wat toelaat 
om verschillende types van machtigingen toe te 
wijzen aan groepen van accounts.  Accounts en 
accountmappen moeten juist zijn ingesteld.  Voor 
meer details, raadpleeg de sectie "Werken met 
accounts en mappen" (bij het begin van de 
configuratiesectie). 

Client/server systemen:  machtigingen kunnen ook 
worden toegewezen aan ieder specifiek workstation.  
In dit geval zullen de operators alleen in staat zijn om 
enkel die functies te gebruiken die hen worden 
toegewezen EN toegelaten voor hun workstation.  
Verwant onderwerp:  "Client/Server Toegang en 
Permissies". 

Op dezelfde manier zoals 
gebruikersbevoegdheden bepalen wat 
gebruikers mogen doen, bepalen de 
"operator machtigingen" de items en 
functies die groepen van operators zullen 
kunnen gebruiken. 
Voor ieder specifiek item, klik één keer om 
de machtiging bekijken toe te wijzen 

[Beheer], Operator, Operator instellingen, 
Beveiliging  

 



21-0381D v4.7.4 Welkom Rapport Control Admin Sys Config Tech-Ref 127 

(vergrootglas), of klik nog eens om bekijken 
en bewerken (potlood) toe te wijzen.  Bij 
een 3de klik wordt de selectie gewist. 
Machtiging om de wizards te gebruiken (Menu Extra):  
dit vereist "Machtiging type: alle machtigingen" voor de 
specifieke accountmap. 

Technische opmerking:  een operator kan de eigen 
machtigingen niet bewerken, of instellingen die de 
operator zelf niet heeft aan een andere operator 
toewijzen.  Items die niet beschikbaar zijn zullen 
verborgen blijven of in het grijs verschijnen. 

Hoe hier te geraken 
Iconen balk:  Operatormachtigingen 
In the boom:  [Beheer], Operator, 
Operatormachtigingen 
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren.   

Wat u kan doen 
 Een nieuwe set machtigingen 

toevoegen:  Klik op [+] onderaan het 
formulier, of klik met de rechter muisknop 
op het formulier en selecteer Nieuw 
toevoegen in het keuzemenu.   

 Bekijken/wijzigen van een bestaande:  
één selecteren uit de keuzelijst onderin 
het formulier.   

 Een set machtigingen zoeken:  Klik op 
het symbool 'verrekijker'.  Voer daarna de 
naam in en klik op [Zoeken].   
Tip:  u kan op naam zoeken of met de eerste paar 
tekens--bijv., nam*  

 Een set machtigingen verwijderen:  Klik 
nu met de rechter muisknop op een leeg 
veld in het formulier (Indien rasterbeeld: klik 

met de rechter muisknop op het item in de lijst), en 
selecteer "Verwijderen".  Bij vraag naar 
confirmatie, selecteer Ja.  
Vóór verwijdering:  alleen ongebruikte sets 
machtigingen kunnen verwijderd worden.  (Ga naar 
het scherm Operator, selecteer rasterbeeld en 
controleer de specifieke set machtigingen.) 

Werken in rasterbeeld:  u kan:   waarden bekijken of 
invoeren;   met de rechter muisknop op een item 
klikken en in het keuzemenu selecteren;   op een 
kolomkop klikken om die kolom te sorteren. 
(Filter op kolom:  toont alleen items die met een 
ingevoerde waarde overeenkomen of de eerste paar 

tekens -- bijv., nam*.  Een rode kolomkop geeft aan dat 
de lijst gefilterd is.) 

De menu's bereikt met de rechter 
muisknop 
"Rechtsklikken" betekent de muisknop gebruiken die 
het verst van uw lichaam is verwijderd (tenzij u 
linkshandig bent, maar een rechtshandige muis 
gebruikt). 

Rechtsklikken boven aan het formulier  
- Machtiging Knippen:  kopieert de 
machtigingsinstellingen van de map in het 
geheugen en keert de map om in de instellingen 
van de hoofdmap (d.w.z., voor een map 
gemarkeerd met een groen vierkant). 

- Machtiging Kopiëren:  kopieert de 
machtigingsinstellingen van de map in het 
geheugen. 
Opmerking:  de functies "Knippen", "Kopiëren" en 
"Plakken" gebruiken het Windows prikbord NIET. 

- Machtiging Plakken:  past vroegere 
machtigingen voor knippen of kopiëren toe op 
de specifieke map.  (Zie verder in de 
"Waarschuwing" hierna.) 
Tip:  de functies kopiëren en plakken laten toe om 
instellingen te transfereren tussen sets van 
operatormachtigingen.   

Waarschuwing:  machtigingen plakken voor EEN 
map zonder groen vierkant zal gevolgen hebben voor 
ALLE mappen in die familie van machtigingen-erfenis 
(inclusief de hoofdmap).  

- Machtiging Verwijderen:  keer de map om 
naar de machtigingsinstellingen van de 
hoofdmap (d.w.z., voor een map gemarkeerd 
met een groen vierkant). 

Rechtsklikken op een accountmap (2de 
tab) 
- Alle machtigingen knippen:  kopieert 
machtigingsinstellingen voor alle 
accountmappen in het geheugen en verwijdert 
daarna de hele set machtigingen.   
Tip:  u zal gevraagd worden om de verwijdering te 
bevestigen. 

- Alle machtigingen kopiëren:  kopieert de 
machtigingsinstellingen voor alle 
accountmappen in het geheugen in één set 
machtigingen. 

- Alle machtigingen plakken:  past vroegere 
machtigingen voor knippen of kopiëren toe op 
alle mappen in één set machtigingen. 
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- Nieuwe alle machtigingen 
toevoegen:  creëert een nieuwe (lege) 
set machtigingen.  (Hetzelfde als bij 
het klikken op [+], of selecteren van 
"Nieuwe machtigingen" onder aan het 
formulier). 

- Alle machtigingen verwijderen:  
verwijdert de hele set machtigingen.   
Tip:  u zal gevraagd worden om de 
verwijdering te bevestigen. 

- Zoeken en Volgende Zoeken:  laat 
toe om naar een set machtigingen te 
zoeken op naam (hetzelfde als de 
'verrekijker' symbolen onderaan). 

 
 

Keuzelijst (onderaan het 
formulier) 

- Operator machtigingen: hier 
selecteert u een set machtigingen om 
te bekijken of te bewerken.  Dit gebied 
toont de naam van iedere set 
machtigingen, eens die is 
gedefinieerd. 

Bovenkant van het 
formulier 

- Naam: een geschikte 
naam/beschrijving voor deze groep 
machtigingen van de operator (zoals bijv. 
"Dagelijkse admin"). 

 Gemeenschappelijke 
machtigingen  

- Dit zijn machtigingen de behoren tot het hele 
systeem (zoals bewerken van operators, 
reservekopies maken van de database, enz.). 
Multi-account systemen:  deze selecties zijn altijd 
aanwezig—ongeacht welke accountmappen worden 
geselecteerd op het volgende tabblad. 

Operatormachtigingen:  behoort tot het werken met 
operatormachtigingen en geplande gebeurtenisfilters 
(beiden onder "Operator" in de boom). 

Gedeelde accountmachtigingen:  behoren tot de 
gebruikers en/of vakanties die moeten gedeeld 
worden over meerdere accounts.  Verwant 
onderwerp:  Gebruikers en vakanties gedeeld over 
meerdere accounts 

 Specifieke machtigingen voor 
geselecteerde map  

Instellingen op dit tabblad behoren tot de specifiek 
geselecteerde accountmap.    
Tip:  gebruik uw muis om te 'schuiven' door de 
instellingen. 

(Multi-account systemen) Accountmap 
selectiegebied:  voor een multi-account systeem, laat 
de linkerkant van dit formulier toe om een map te 
selecteren (hoofd- of individuele map) die moet 
geassocieerd met machtigingen die u daarna 
selecteert. 

Als geneste accountmappen werden ingesteld, dan 
starten submappen met dezelfde machtigingen als de 
'hoofd' map en die kunnen handmatig gewijzigd, 
naargelang gewenst (een groen vierkant geeft aan dat 
er wijzigingen werden aangebracht).  Geërfde 
instellingen voor submappen (GEEN groen vierkant) 
zullen automatisch wijzigen als de instellingen voor de 
hoofdmap worden gewijzigd. 

Lichte/vaag verschijnende map:  dit betekent dat geen 
machtigingen werden geselecteerd. 
------------------------- 

Beheer Operator Operatormachtigingen 

 

Legende / Geheugensteun: 
Vergrootglas:  machtiging om het item te bekijken. 
Bewerken alleen (vraagteken met potlood):  machtiging om een 
concept/uitstaande bewerking uit te voeren die geen gevolg zal 
hebben tot ze wordt goedgekeurd door een andere operator die de 
machtiging "Goedkeuren en opslaan" heeft.   
Goedkeuren en opslaan ():  machtiging om wijzigingen goed te 
keuren en op te slaan die door iemand met de machtiging "Bewerken 
alleen" werden gemaakt.    
Potlood:  machtiging om het item te bekijken en toe te 
voegen/verwijderen/bewerken. 
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Type machtiging (Voorbeeld sjablonen) 
- Naam:  levert voorbeeld machtigings-'sjablonen' 
als een beginpunt voor gewone types van 
operators.   
Tip:  maak hier eerst uw selectie.  Gebruik daarna uw 
muis om te schuiven binnen het formulier (om alle 
items te zien) en de gewenste wijzigingen aan te 
brengen.  (De naam van uw machtigingssjabloon zal 
veranderen naar 'Aangepast' als u begint met het 
aanbrengen van wijzigingen.) 

Machtiging om de Wizards te gebruiken (Menu Extra):  
selecteer "Alle machtigingen" (en [Opslaan] zonder 
enige wijzigingen te maken). 

- Globale accountmachtigingen:  beheertaken 
zoals bewerken van gebruikers, schema's, 
vakanties, enz., plus werken met 
bewakingsronden. 
Accounts/accountmappen bewerken:  voor systemen 
met multi-account licentie bepaalt deze instelling of de 
specifieke operator al dan niet in staat zal zijn om de 
accountmappen en accountnamen in de boom te 
bewerken.  Tip:  om het gedeelte van de 
accountmappen in de 'boom' te verbergen voor 
operators die alleen gemachtigd zijn voor één 
account, verzeker u er van dat dit NIET is 
geselecteerd. 

GEBRUIKER machtigingen (verschillende):  behoren 
tot individuele tabbladen in het scherm "Gebruikers".  
"Gebruiker aangepast veld 1-5" (enz.) laat toe om die 
specifieke velden te bekijken of te bewerken.  De 
machtiging "Aangepaste velden" (alleen) is nodig om 
bij aanvang ieder van de aangepaste gebruikervelden 
te definiëren. 

- Machtigingen paneelconfiguratie:  selecties 
die behoren tot instellen van gebieden en de 
fysieke items in een systeem (sensoren, deuren, 
enz.).  

- Controle en status:  selecties die behoren tot 
bekijken van de status of controleren van 
verschillende items, plus filteren van het 
bewakingsvenster en bewaken van 
bewakingsrondes. 

- Rapporten:  uitgeven van de verschillende 
types van rapporten:  Activiteitenrapporten, 
bekijken of afdrukken van geprogrammeerde 
instellingen (paneelconfiguratie), enz. 
Paneelconfiguratie Rapporten:  dit vereist eveneens 
de specifieke machtigingen voor paneelconfiguratie. 

- Communicatie:  selecties die behoren tot de 
paneelcommunicatie, bewaking, status/controle 
en "Visual Director" (plattegronden en camera's) 
-- V4.0 software.   

Controle en status:  controle van de items vereist ook 
de specifieke apparaatcontrole bevoegdheden 
geassocieerd met de gebruiker waarmee u zich 
aanmeldt bij het openen van de functie "Controle & 
status".  Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Bevoegdheden voor gebruikers/binnenkomenden".   

Opmerkingen (v4.6):   
een bewerking 'concept/uitstaand' kan 
alleen worden gewijzigd door dezelfde 
operator, en is alleen zichtbaar/vertoond 
voor die operator plus degene met de 
toepasselijke machtiging "Goedkeuren en 
opslaan".   

Operators met de machtiging "Goedkeuren 
en opslaan" krijgen de optie om een 
dienovereenkomstig concept gebruiker en 
operator bewerkingen goed te keuren of te 
annuleren als ze die scherm(en) te zien 
krijgen - als formulierbeeld of rasterbeeld.  
Deze operators kunnen nochtans zelf geen 
operator of gebruikersgegevens toevoegen 
of bewerken.    

Machtigingsklasses kunnen alleen als volgt 
worden geselecteerd voor 
gebruikersonderwerpen:   Als sommige 
“Goedkeuren en Opslaan” zijn, dan moeten 
alle tabbladen als dusdanig worden 
geconfigureerd;   Als sommige “Bewerken 
alleen” zijn, dan zijn andere toegestane 
keuzes “Beeld alleen”, en “Niet gemachtigd”.   

Operators met de machtigingen 
"Goedkeuren en opslaan" kunnen iedere 
machtiging 'klasse' toewijzen, maar 
operators met "Bewerken alleen" kunnen 
alleen maar operators toevoegen en 
bewerken met dezelfde machtiging, "Beeld 
alleen" of "Niet bevoegd".  Soortgelijke 
beperkingen zijn van toepassing voor iedere 
operator die operatormachtigingen bewerkt.   

Wijzigingen uitgevoerd door een operator 
met de volledige machtiging "Bewerken en 
Opslaan" overschrijft iedere bewerking 
concept/uitstaand die behoort tot dezelfde 
operator of gebruiker ID-nummer.  De 
operator is zich hiervan niet bewust omdat 
de concept/uitstaande bewerkingen niet 
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worden getoond.  Als zodanig 
moeten de administratieve sessies 
“Goedkeuringen” tgo. “Volledig 
bewerken” dienovereenkomstig 
beheerd worden.   

Geplande gebeurtenis 
filtering voor operators 

Inleiding 
Geplande gebeurtenis filtering laat 
toe om de types berichten in te 
stellen die iedere operator in staat 
zal zijn om te bekijken tijdens of 
buiten gespecificeerde tijden. 

Opmerkingen:   Operators met "Activiteit filter" 
machtiging zullen tijdelijk in staat zijn om het geplande 
filter instellingen op te heffen;   Instelling van deze 
functie vereist de machtiging "Operatormachtigingen" 
machtigingen;   U kan om het even hoeveel geplande 
gebeurtenisfilters instellen (d.w.z., één per operator, 
indien gewenst);   Als geplande gebeurtenisfiltering in 
werking is voor de huidige operator, dan verschijnt een 
kloksymbool op de knop [ Filter ] onder in 
bewakingsvenster. 

Verwant(e) onderwerp(en):   beperken van het 
venster om alleen specifieke berichten te tonen 
(Sorteren en filteren); 
 operator machtigingen 

Geplande gebeurtenisfilters instellen: 
1) Selecteer [Beheer] in the boom. 
2) Open de aftakking Operator (klik op [+], 

of dubbelklik op "Operator") en selecteer 
Geplande gebeurtenisfilter. 

3) Raadpleeg de selectiebeschrijvingen 
voor dit scherm terwijl u de selecties 
maakt. 
Opmerking:  rasterbeeld is niet van toepassing 
voor dit scherm. 

Geplande gebeurtenisfilters 
toewijzen aan operators 
Eens de "Geplande gebeurtenisfilters" zijn 
ingesteld, ga naar het scherm Operator en 

verzeker u er van dat iedere operator er één 
krijgt toegewezen, zoals gewenst. 

Verwant(e) onderwerp(en):  zie verder in de sectie over 
"Operators", hierboven. 

 
 

Keuzelijst (onderaan het formulier) 
- Geplande gebeurtenisfilter: hier selecteert u 
een "Geplande gebeurtenisfilter" om te bekijken 
of te bewerken.  Dit gebied toont de naam van 
iedere filter/profiel, eens die zijn gedefinieerd. 

Bovenkant van het formulier 
- Naam:  voer hier een geschikte 
naam/beschrijving in voor het geplande 
filterprofiel. 

- Account:  het account waarmee deze 
gebeurtenisfilter zal worden gebruikt (laat de 
software toe om de juiste apparaatnamen, enz. 
te tonen in de selecties die volgen).  Klik  [...]  
om deze instelling te wijzigen. 
Opmerking:  geplande gebeurtenisfilters zijn bedoeld 
voor gebruik met individuele accounts.  Als de 
operator bij een ander account aanmeldt, zullen 
filterselecties die behoren tot specifieke items 
(gebieden, deuren, enz.)  van toepassing zijn op de 
items bij hetzelfde ID-nummer van dat account. 

[Beheer] Operator Geplande gebeurtenisfilter 
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Filter in het venster  
Dit behoort tot gebeurtenisfiltering voor geassocieerde 
operators tijdens de periodes ingesteld onder 
Schema. 

- Sorteerorde: laat alleen toe om berichten in 
een lijst te plaatsen op orde van datum/tijdstip, 
of eerst de 'onopgeloste' (en met hogere 
prioriteit) gebeurtenissen te tonen. 

------------------------- 
- [Wissen filter]: verwijdert alle filters--d.w.z., 
keert terug naar de fabrieksinstellingen (en sluit 
het 'filter' venster). 

- Filter op resolutie: laat u in de lijst 
gebeurtenissen bevatten, naargelang die al dan 
niet werden 'opgelost' (d.w.z., ze behandeld 
werden). 
Alle:  toont alle gebeurtenissen--inclusief degene die 
niet geassocieerd zijn met de commentaar/resolutie 
functie (d.w.z., niet ingesteld staan als 'oplosbaar'). 

- Filter op prioriteit: laat toe om het venster te 
beperken om alleen gebeurtenissen te tonen 
van een gewenste prioriteitswaarde (of bereik). 

- Filter op aangepaste filter: laat toe om het 
venster te beperken om alleen gebeurtenissen 
te tonen van een gewenste 'aangepaste filter' 
waarde (of bereik). 
Zie verder:  om prioriteiten toe te wijzen, 'Aangepaste 
filter' waarden en andere parameters, raadpleeg het 
onderwerp configuratie:  "Aanpassen hoe 
gebeurtenissen worden vertoond".   

- Filter op een gebied, deur, enz.: voor 
gebeurtenissen die behoren tot een specifieke 
persoon of deur, enz., selecteer hier het 
gewenste item. 

Filter buiten het venster  
Dit behoort tot gebeurtenisfiltering voor geassocieerde 
operators buiten  de periodes ingesteld onder 
Schema.   

 Voor details over de verschillende selecties, 
raadpleeg Filter in het venster, zie 
hievoor/hierboven. 

Schema  
- Dagen van de week (met geassocieerde 
tijdsintervallen): De dagen van de week toont de 
tijdsintervallen voor iedere dag.  (Om een 
interval toe te voegen, klik met de rechter 
muisknop op de specifieke dag.  Om een 

interval aan te passen, sleep het interval en/of 
de eindpunten ervan naar de gewenste positie.) 
Tips:  u kan tijdsintervallen kopiëren en plakken (of 
verwijderen) met het snelmenu van de rechtse 
muisknop.   Naargelang gewenst kunnen tot 6 unieke 
tijdsintervallen worden toegepast op alle weekdagen 
in het schema voor ieder filterprofiel.   

Werkperiode die middernacht overspant:  in dit geval 
zal iedere dag twee intervallen nodig hebben om de 
tijden te dekken vóór en na middernacht. 

- Bij vakanties:  laat u toe om in te stellen hoe 
geplande gebeurtenisfiltering zal werken op 
gedefinieerde vakantiedagen.  (Gepland zoals 
gewoonlijk, of een van de filter 'tabbladen' is van 
kracht voor de hele dag.) 
Verwant(e) onderwerp(en):  "Vakanties en 
tijdswijziging datums". 

 

Schema's voor 
gebruikerstoegang en  
 zone automatisering 

Schema's 
Schema's zijn aanpasbare tijdsvensters voor 
een account die: 

 zones toelaten om automatisch te 
'openen' (onscherp stellen) en te 'sluiten' 
(scherpstellen); 

 tijden instellen als bevoegde 
binnenkomenden in staat zullen zijn om 
toegewezen zones binnen te komen; 

 deuren toelaten om te ontgrendelen en 
terug te sluiten, en/of hun werkingscriteria 
automatisch te wijzigen. 

Bij gedefinieerde vakantie, kunnen schema's 
geblokkeerd worden of aangepast om te voldoen aan 
uw specifieke noden.  Als aangepaste tijden worden 
gewenst, dan moeten extra schema('s) worden 
ingesteld.  (Zie verder de beschrijving "Vakantie 
schema's" voor meer details.) 

Gebruikersbevoegdheden kunnen ingesteld worden 
voor toegang 24 uur (inclusief vakantie) zonder dat een 
"24 uur" schema hoeft ingesteld te worden.  Verwant 
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onderwerp:  "Bevoegdheden voor 
gebruikers/binnenkomenden".   

Hoe hier te geraken 
Iconen balk:  Schema's 
In de boom:  (YourAccount) Schema's 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren.   

Wat u kan doen 
 Een nieuw schema toevoegen:  Klik op 

[+] onderaan het formulier, of klik met de 
rechter muisknop op het formulier en 
selecteer Nieuw toevoegen in het 
keuzemenu.   
Tip:  u kan alle instellingen kopiëren voor een 
schema en ze in een ander plakken:  klik met de 
rechter muisknop op het 1ste (onderaan het 
formulierenbeeld) en selecteer Kopiëren.   
Selecteer daarna een leeg/nieuw schema uit de lijst, 
klik opnieuw met de rechter muisknop en selecteer 
Plakken.  Na het 'plakken', wijzig de naam en alle 
instellingen zoals gewenst.   

 Bekijken/wijzigen van een bestaande:  
één selecteren uit de keuzelijst onderin 
het formulier.   

 Een schema zoeken:  Klik op het 
symbool 'verrekijker'.  Voer daarna de 
naam in en klik op [Zoeken].   
Tip:  u kan op naam zoeken of met de eerste paar 
tekens--bijv., nam*  

 Een schema verwijderen:  Klik nu met de 
rechter muisknop op een leeg veld in het 
formulier (Indien rasterbeeld: klik met de rechter 

muisknop op het item in de lijst), en selecteer 
"Verwijderen".  Bij vraag naar confirmatie, 
selecteer Ja.  
Vóór verwijdering:  alleen ongebruikte schema's 
kunnen verwijderd worden.  (Open rapporten, OF ga 
naar de schermen voor 'Zones', 'Deuren', 
'Bevoegdheden' en 'Schema's', selecteer 
rasterbeeld en ga het specifieke schema na.)   

Verwant(e) onderwerp(en):   
 rapportage over gebruikers, systeem/apparaat 
instellingen, etc.;  
 werken met de rapport viewer 

Werken in het formulierenbeeld 
In het formulierenbeeld wordt het schema 
grafisch getoond, van zondag tot zaterdag.  
Voeg een nieuw tijdsinterval toe door rechts 
te klikken op een specifieke dag en Nieuw 
tijdsinterval creëren te selecteren.   
Sleep daarna het interval en/of de 
eindpunten naar de gewenste locatie.  Tip:  
kopiëren, plakken en verwijderen is ook 
toegelaten als u rechts klikt op een specifiek 
tijdsinterval. 

Herhaal dit proces tot de gewenste tijden zijn ingesteld 
voor alle dagen in het schema.  (U kan tot 6 unieke 
tijdsintervallen gebruiken in ieder schema.) 

Werken in het rasterbeeld 
In het rasterbeeld ligt de focus op de 
gescheiden tijdsintervallen en op de 
dagen dat ieder daarvan wordt gebruikt.  
Voor ieder vereist tijdsinterval voert u het 
start- en eindmoment in en selecteert 
daarna de dagen dat het zal worden 
gebruikt (tab & spatiebalk, of klikken met 
de muis).  Tip:  de tijden kunnen worden 
ingevoerd als 0010-2350 (de dubbelepunt 
en nullen vooraf worden gemakshalve 
automatisch ingevoegd). 

Herhaal dit proces tot alle gewenste 
tijdsintervallen zijn ingesteld. 
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Keuzelijst (onderaan het 
formulier) 

- Schema (onderaan het formulier): hier 
selecteert u een schema om te 
bekijken of te bewerken.  Dit veld toont 
een referentienummer dat werd 
toegewezen door het systeem, en de 
naam van het geselecteerde schema, 
eens dat werd gedefinieerd. 

Bovenkant van het 
formulier 

- Naam: een geschikte naam/beschrijving 
voor het schema, of het geplande gebruik 
ervan. 

   Intervallen   
- Dagen van de week (met 
geassocieerde tijdsintervallen): de 
dagen van de week toont de 
tijdsintervallen voor iedere dag.  (Om 
een interval toe te voegen, klik met de 
rechter muisknop op de specifieke 
dag.  Om een interval aan te passen, 
sleep het interval en/of de eindpunten 
ervan naar de gewenste positie.) 
Tips:  u kan tijdsintervallen kopiëren en 
plakken (of verwijderen) met het snelmenu 
van de rechter muisknop.  Naargelang 
gewenst kunnen tot 6 unieke tijdsintervallen 
worden toegepast op alle weekdagen in 
ieder schema.   

Werktijd splitsen:  verzeker u er van om een 
interval te bevatten voor een maaltijdonderbreking—in 
de veronderstelling dat de onderbreking geen deel 
uitmaakt van de 'vereiste aanwezigheidstijden'. 

Werkperiode die middernacht overspant:  het 
gemakkelijkste is het rasterbeeld te gebruiken, de 
start- en eindtijden in te voeren in de volgorde dat ze 
zich voordoen (bijv. Starttijd: 23:00,  Stoptijd: 07:00), 
en selecteer de weekdagen die behoren tot de 
begintijd. 

  Vakantieschema's   
- Begin van vakantie: laat toe om te 
selecteren of de vakantiewerking begint om 
middernacht, of tot dit schema vervalt (d.w.z., 
voor de tijdsintervallen die middernacht 
overspannen). 

- Schema bij type 1/2/3 vakanties: hoe het 
schema ieder type vakantie zal behandelen 
(Geen toegang / zoals op een gewone 
werkdag / 24 uren toegang, of volgens de 
tijdstippen in een ander schema).  
Tip:  plaats de muis cursor over een schema in de lijst 
om de geassocieerde tijden te bekijken.   

Opmerking:  voor schema's alleen toegewezen 
binnen andere schema's (voor gebruik bij vakanties) 
zal deze instelling worden genegeerd. 

Vakanties instellen:  zie verder "Vakanties en 
tijdswijziging datums".   

Rasterbeeld 
- Schema: een referentienummer toegewezen 
door het systeem. 

- Naam: een geschikte naam/beschrijving voor 
het schema, of het geplande gebruik ervan. 

Schema's (Formulierenbeeld)    

 

 
Schema's (Rasterbeeld)   
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- Interval: een referentienummer voor het 
unieke tijdsinterval (1-6). 

- Begin en Einde: de tijd dat het gespecificeerde 
tijdsinterval begint of eindigt (het interval is 'actief' 
tussen deze momenten).  De tijden worden ingevoerd 
als 0010-2350 (de dubbelepunt en nullen vooraf 
worden gemakshalve automatisch ingevoegd). 

Werktijd splitsen:  verzeker u er van om een interval te 
bevatten voor een maaltijdonderbreking—in de 
veronderstelling dat de onderbreking geen deel 
uitmaakt van de 'vereiste aanwezigheidstijden'. 

Werkperiode die middernacht overspant:  het 
gemakkelijkste is het rasterbeeld te gebruiken, de 
start- en eindtijden in te voeren in de volgorde dat ze 
zich voordoen (bijv. Starttijd: 23:00,  Stoptijd: 07:00), 
en  de weekdagen te selecteren die behoren tot de 
starttijd. 

- Begin van vakantie: laat toe om te 
selecteren of de vakantiewerking begint om 
middernacht, of tot dit schema vervalt (d.w.z., 
voor de tijdsintervallen die middernacht 
overspannen). 

- Dagen van de week: de weekdagen wanneer 
het tijdsinterval van kracht wordt.  (Gebruik de 
spatiebalk om te schakelen; Tab om de 
volgende te selecteren.) 

- Vakantie 1/2/3 schema: hoe het schema 
ieder type vakantie zal behandelen (Geen 
toegang / zoals op een gewone werkdag / 24 
uren toegang, of volgens de tijdstippen in een 
ander schema).  
Tip:  plaats de muis cursor over een schema in de lijst 
om de geassocieerde tijden te bekijken.   

Opmerking:  voor schema's alleen toegewezen 
binnen andere schema's (voor gebruik op 
vakantiedagen), zullen de tijden ingesteld voor de 
toepasselijke weekdag worden gebruikt (geneste 
vakantie-schema instellingen zullen worden 
genegeerd). 

Verwant(e) onderwerp(en):   
 rapportage over gebruikers, systeem/apparaat 
instellingen, etc.;  
 werken met de rapport viewer 

Vakanties en tijdswijziging 
van datums 

Vakanties (en/of tijdswijziging van datums) gedeeld 
over meerdere accounts:  vanaf Director V4.20 
kunnen groepen vakanties één keer worden 
ingesteld, en daarna toegepast op meerdere 
accounts.  Voor een gedeelde vakantie zullen de 
wijzigingen hier aangebracht gevolgen hebben voor 
meerdere accounts.  Een gedeelde vakantie 
instellen:  zie verder "Gebruikers en vakanties 
gedeeld over meerdere accounts".   

Vakanties 
Vakanties zijn gedefinieerde datums voor 
een account die: 

 automatisch de systeemtijd tussen de 
zomertijd en standaardtijd wijzigen op de 
toepasbare dagen, of; 

 toelaten om verschillende tijden te 
blokkeren of in te stellen voor geplande 
functies op deze datums (zone openen, 
gebruikerstoegang bij deuren en 
automatische deurontgrendelingen). 

Uitzondering:  gebruikers met toegang gedurende 24 
uren en bevoegdheid om onscherp te stellen voor de 
specifieke zone, kunnen toegang krijgen op 
vakantiedagen.  Verwant onderwerp:  "Bevoegdheden 
voor gebruikers/binnenkomenden".   

Vakantie opstelling:  zie verder de selectie "Vakantie 
type" voor meer details over de systeemwerking tijdens 
vakanties.   

Guardall Director ondersteunt 32 'vakanties'.  Vakantie 
1 & 2 zijn gereserveerd als de datums om te schakelen 
tussen 'Zomertijd' en 'Standaardtijd' (optioneel).   

In het rasterbeeld, de kleine 1ste kolom met blauwe 
vakjes: 
blauwe vakjes geven vakanties aan die van toepassing 
zijn op meerdere accounts (gedeelde vakanties). 

Verwant onderwerp:  Gebruikers en vakanties 
gedeeld over meerdere accounts 

Hoe hier te geraken 
Iconen balk:  Vakantie/Zomertijd 
In de boom:  YourAccount, 
Vakantie/Zomertijd 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 
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Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier 
laat toe om uw voorkeur beeldmodus te 
selecteren.   

Wat u kan doen 
 Een nieuwe vakantie 

toevoegen:  Klik op [+] onderaan 
het formulier, of klik met de 
rechter muisknop op het formulier 
en selecteer Nieuw toevoegen in 
het keuzemenu.   
Tip:  zie ook in de sectie 
"Zomertijd/Standaardtijd", volgt/hieronder. 

 Bekijken/wijzigen van een bestaande:  
één selecteren uit de keuzelijst onderin 
het formulier.   

 Een vakantie zoeken:  Klik op het 
symbool 'verrekijker'.  Voer daarna de 
naam in en klik op [Zoeken].   
Tip:  u kan op naam zoeken of met de eerste paar 
tekens--bijv., nam*  

 Een vakantie verwijderen:  Klik nu met 
de rechter muisknop op een leeg veld in 
het formulier (Indien rasterbeeld: klik met de 

rechter muisknop op het item in de lijst), en 
selecteer "Verwijderen".  Bij vraag naar 
confirmatie, selecteer Ja.  

Werken in rasterbeeld:  u kan:   waarden bekijken of 
invoeren;   met de rechter muisknop op een item 
klikken en in het keuzemenu selecteren;   op een 
kolomkop klikken om die kolom te sorteren. 
(Filter op kolom:  toont alleen items die met een 
ingevoerde waarde overeenkomen of de eerste paar 
tekens -- bijv., nam*.  Een rode kolomkop geeft aan dat 
de lijst gefilterd is.) 

Zomertijd/Standaardtijd 
Zomertijd:  Vakantie 1;   
Standaardtijd:  Vakantie 2.  

Indien niet in de lijst, klik dan op Filter op de taakbalk. 

Opmerking:  u moet ook verzekeren dat de tijd juist is 
voor uw PC/Windows en paneel(en).  Verwant 
onderwerp:  "Het paneel datum/tijd instellen…" 

Om de wijzigingen aan Zomertijd/Standaardtijd te 
annuleren, verwijder Vakantie #1 of #2, of stel één 
ervan in als "Uitgeschakeld".   

 
 

Keuzelijst (onderaan het formulier) 
- Vakantie/zomertijd (onderaan het formulier): 
hier selecteert u een vakantie om te bekijken of 
te bewerken.  Dit veld toont een 
referentienummer dat werd toegewezen door 
het systeem, en de naam van de vakantie, eens 
die werd gedefinieerd. 

In dit formulier 
- Naam: een naam of gepaste beschrijving voor 
de vakantie of datum van tijdswijziging.  (De 
beschrijving voor vakanties 1 & 2 zijn vastgelegd 
als "Zomertijd" en "Standaardtijd"). 
Zomertijd / Standaardtijd:  voor vakanties 1 en 2 
laat dit u toe om de zomertijdfunctie in- of uit te 
schakelen. 

- Gedeelde groep:  voor vakanties die van 
toepassing zijn op meerdere accounts 
(gedeelde vakanties), verschijnt hier de naam 
van de gedeelde vakantiegroep. 
Verwant onderwerp:  Gebruikers en vakanties 
gedeeld over meerdere accounts 

- Vakantietype: kan ingesteld als "Geen 
toegang", of type 1, 2, of 3. Laat toe om, bijv., 
toegang te blokkeren (en zones volledig scherp 
te stellen) op bepaalde vakantiedagen, met 
toegang gedurende beperkte tijden op andere 
vakantiedagen, naargelang de vereisten. 
De instelling 'Vakantietype' verschijnt niet voor de 
vakanties 1 & 2 (d.w.z., de datums om te veranderen 
van standaardtijd naar zomertijd). 

Geen toegang:  blokkeert de toegang voor gebruikers 
en alle geplande functies tijdens de vakantie (alsof alle 
schema's geen geldige tijdstippen hebben voor die 
dag).  Uitzondering: deze instelling tast de geplande 
gebeurtenis filtering voor operators niet aan.  
(Vakantiebewerking is apart gedefinieerd voor 

Vakantie/zomertijd 
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gebeurtenisfilters.)   
Ref:  [Beheer], Operator, Geplande gebeurtenis 
filter 
  Geplande gebeurtenis filtering voor operators 

Type 1, 2, of 3:  hoe deze dagen worden behandeld, 
wordt bepaald door de vakantie instellingen binnen 
ieder tijdschema.   
Verwante:  (YourAccount) Schema's   
Ref:  [Beheer], Operator, Geplande gebeurtenis 
filter 

Datum  
- Maand: de maand voor die vakantie of 
tijdswijziging. 

- Dag: de dag voor die vakantie of tijdswijziging. 
Voor de vakanties 1 en 2 (d.w.z., de datums om te 
veranderen van standaardtijd naar zomertijd), wijzigt 
dit naar een selectie "Xde weekdag". 

Bevoegdheidsgroepen voor 
beheer van groot aantal 
bevoegdheden (v4.6) 

YourAccount, Bevoegdheden, 
Bevoegdheidsgroepen 

 

Dit laat toe om een 'boom' of 'map' 
structuur te configureren om 
bevoegdheden te beheren.  Deze functie 
is bijzonder nuttig als u een groot aantal 
bevoegdheden heeft, of kan gewoon 
genegeerd worden als dit niet uw geval is.   

Deze functie gebruikt alleen een 'Formulier' beeld 
(rasterbeeld is niet van toepassing).   

 

Stappen:   
1) Configureer de "Bevoegdheidsgroep" 

mappen en submappen zoals 
gewenst;    
Tip:  bij aanmaken (Toevoegen) van een 
bevoegdheidsgroep, klik met de 
rechtermuisknop op map/groep waarin u de 
nieuwe wilt aanbrengen, en selecteer 
"Bevoegdheidsgroep toevoegen".  Voor andere 
acties (verwijderen, naam wijzigen, enz.), klikt u 
met de rechtermuisknop op de specifieke 
bevoegdheidsgroep zelf.   

2) Configureer bevoegdheden en/of 
bestaande toewijzen aan de gewenste 
locatie/groep in de "Bevoegd-
heidsgroep" structuur;   

3) Daarna, voor gebruikers, bij toewijzen 
van een bevoegdheid aan iedere 
gebruiker ("Systeem bevoegdheid" of 
"bevoegdheid plus"), worden de 
bevoegdheden weergegeven in de 
gedefinieerde "Bevoegdheidsgroep" 
structuur om de gewenste 
gemakkelijker te vinden.   

Tip:  bevoegdheden worden eerst getoond in de 
hoofdmap/bovenliggende Bevoegdheidsgroep, 
gevolgd door onderliggende klassen/submappen, 
met mappen op ieder niveau alfabetisch 
weergegeven.   (Dit betekent dat het opnieuw 
benoemen van de bovenliggende 
Bevoegdheidsgroep zijn positie niet wijzigt in de 
'boom', maar het opnieuw benoemen van iedere 
onderliggende Bevoegdheidsgroep zal de locatie 
ervan in de boom WEL wijzigen bij het alfabetisch 
ordenen met andere Bevoegdheidsgroepen op 
hetzelfde 'Niveau' in de 'boom'.)   

YourAccount, Bevoegdheden en  
YourAccount, Gebruikers 
Als u een bevoegdheidsgroep 
boom/structuur heeft geconfigureerd, zal 
die beschikbaar zijn in het 
Bevoegdheidsscherm (bij toewijzen van 
een Bevoegdheidsgroep), en het 
Gebruikersscherm (bij selectie van de 
"Master Bevoegdheid" op het standaard 
tabblad, of "Bevoegdheid plus" op het 
validatie tabblad). 
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Klik gewoon op “+” of “-“ links van een 
gewenste map Bevoegdheidsgroep om 
iedere mapinhoud weer te geven of te 
verbergen, en selecteer.  

Bevoegdheden voor 
Gebruikers/Binnenkomenden 
(V4.4) 

Waarschuwing:  Vanaf V4.40 werd de zoneselectie 
opnieuw ontworpen, en klikken in een zone in de 
kleine uiterst linker kolom kopieert de instellingen om 
overeen te komen met de al geselecteerde zone(s).   
Zie: "Zones selecteren" vooraleer u verdergaat.   

Gebruikers gedeeld over meerdere accounts:  vanaf 
Director V4.20, groepen gebruikers kunnen één keer 
worden ingesteld, en daarna toegepast op meerdere 
accounts.  Dit betekent blokken van bevoegdheden 
van gedeelde gebruikers reserveren, bevoegdheid 
ID#s aan specifieke gedeelde gebruikers toewijzen, 
en gepaste bevoegdheden (met de juiste ID#s) voor 
ieder account definiëren.  Verwant onderwerp:  
Gebruikers en vakanties gedeeld over meerdere 
accounts 

Gebruikerbevoegdheden voor een 
account 
Bevoegdheden bepalen: 

 wanneer en waar blokken van gebruikers in 
staat zullen zijn om gecontroleerde zones 
binnen te komen, en; 

 welke taken ze in staat zullen zijn om uit te 
voeren: 
+ Bij systeem toetsenborden, en; 
+ In de schermen "Controle & Status",  en; 
+ Per onderwerp in plattegronden (Visual 
Director) V4.0.   

Om een operator items te laten controleren via deze 
software, moet die ook machtiging hebben voor 
"Controle en status".  Verwant onderwerp:  "Operator 
machtigingen".   

Referentienotities: 
Bevoegdheden worden hier ingesteld en daarna 
toegewezen aan personen via het scherm Gebruikers.  
Verwant onderwerp:  "Gebruikers 
(Binnenkomenden/paneelgebruikers)" 

De bevoegdheden bepalen ook welke Controle & 
Status selecties toegankelijk zullen zijn voor iedere 
operator (gezien 'Controle & Status' een geldig 
gebruiker ID+PIN vereist). 

Apartementsbeveiliging toetsenbord bevoegdheden 
worden geselecteerd in het scherm voor iedere 
specifieke gebruiker.  Voor meer details, raadpleeg de 
sectie over "Gebruikers".   

Bijkomende bevoegdheden (en gebruikers) zouden 
gewoonlijk moeten ingesteld worden voor een 
toepassing als  'Paniek token'.  Voor meer details, zie: 
"Paniek token" onder " Toegang ", dat hieronder 
volgt. 

Standaardbevoegdheden (V4.4) 
Vijf standaardbevoegdheden worden geleverd als een 
startpunt (geassocieerd met de standaardzone). 

Master: 

Indringing: Nood Uit, Isoleren, Overbruggen, Auto-lift 
overbruggen, Servicetest, Test, Alarm stilleggen, 
Status, Historie, Functietoets, Overwerk, Planning 
uitstellen, Scherp/onscherpstellen naar 
Aan/Uit/Deelstand, Token onscherpstellen (naar Uit, 
alle zones); 
Toegang: Toegang als zone Uit/Aan/Deelstand is, 
Master overbruggen, Deuralarm resetten,  
Deurcommando, Klasse A, Klasse B, Klasse C. 

Supervisor: 

Indringing: Nood Uit, Isoleren, Overbruggen, Auto-lift 
overbruggen, Test, Alarm stilleggen, Status, Historie, 
Functietoets, Overwerk, Planning uitstellen, 
Scherp/onscherpstellen naar Aan/Uit/Deelstand, Token 
onscherpstellen (naar Uit, alle zones); 
Toegang: Toegang als zone Uit/Aan/Deelstand is, 
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Escort, Deuralarm resetten, Deurcommando, Klasse A, 
Klasse B, Klasse C. 

Bediende: 

Indringing: Alarm stilleggen, Status, Overwerk, 
Scherp/onscherpstellen naar Aan/Uit/Deelstand; 
Toegang: Toegang als zone Uit/Aan/Deelstand is, 
Deurcommando, Klasse A, Klasse B, Klasse C. 

Arbeider: 

Indringing: Status, Scherpstellen naar Aan;Toegang: 
Toegang als zone Uit/Aan/Deelstand is, Klasse A, 
Klasse B, Klasse C. 

Schoonmaker: 

Indringing: Alarm stilleggen, Status, Overwerk, 
Scherp/onscherpstellen naar Aan/Uit/Deelstand; 
Toegang: Toegang als zone Uit/Aan/Deelstand is, 
Klasse A, Klasse B, Klasse C. 

Hoe geraak je hier 
Iconenbalk:  Bevoegdheden 
In de Boom:  YourAccount, 
Bevoegdheden 
Multi-Account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', en lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat u toe om 
de gewenste beeldmodus te selecteren.  (Hier is het 
rasterbeeld alleen voor weergave doeleinden.) 

Wat u kunt doen 

 Een nieuwe bevoegdheid toevoegen:  
klik op [+] onderin het formulier, of klik 
met de rechter muisknop in het lege deel 
bovenaan het formulier en selecteer: 
"Nieuw toevoegen" uit het pop-up-menu.   

 Een bestaande bevoegdheid 
Bekijken/Wijzigen:  selecteer een 
bevoegdheid uit de pop-up-lijst onderin 
het formulier.   

 Een bevoegdheid zoeken:  klik op het 
symbool 'verrekijker'.  Voer daarna de 
naam in en klik op [Zoeken].   
Tip:  u kunt op naam zoeken of met de 1ste paar 
tekens --bijv., nam* 

 Een bevoegdheid verwijderen:  klik met 
de rechter muisknop in een leeg gedeelte 
boven in het formulier, en selecteer 
"Verwijderen".  Bij een vraag naar 
bevestiging, selecteer Ja.  

Vooraleer te verwijderen:  alleen ongebruikte 
bevoegdheden kunnen verwijderd worden.  (Open 
het scherm Gebruikers, selecteer rasterbeeld en 
zoek de specifieke bevoegdheid.) 

Verwant onderwerp:  "Gebruikers 
(binnenkomenden/paneelgebruikers)".   

Werken in Rasterbeeld:  (Hier is het rasterbeeld alleen 
voor weergave doeleinden bedoeld.)  U kunt:   de 
schuifbalk gebruiken onderin om bijkomende 
onderwerpen te bekijken;  Klik op een kolomkop om 
die kolom te sorteren;   Klik opnieuw om de 
sorteerorde om te keren.   

Werken in het scherm Bevoegdheid 
 Een bevoegdheid zoals tevoren 

beschreven toevoegen of selecteren;   
 Selecteer zone(s) aan de linkerkant 

(details volgen later), en selecteer daarna 
de gewenste onderwerpen op de tabs aan 
de rechterkant om op uw geselecteerde 
zone(s) toe te passen.    
Liftlezers:  zorg ervoor om zones geassocieerd met 
liftlezers ook te beschouwen (indien van toepassing). 

 Herhaal voor andere groepen van zone(s) 
waarvoor verschillende bevoegdheden 
moeten toegepast worden. 

Opmerking:  selectie van de kleine 1ste kolom aan de 
linkerkant laat toe om meerdere zones te selecteren, en 
kopieert ook de huidige instellingen (indien die bestaan) 
van uw huidig geselecteerde zone(s) naar iedere extra 
zone die u selecteert.  Uitzondering:  als de nieuw 
geselecteerde zone al selecties bevat, zal u worden 
gevraagd om de operatie te bevestigen (of af te 
breken).   
Op dezelfde manier kunnen wijzigingen automatisch 
worden toegepast op andere zones met dezelfde 
bevoegdheidsselecties —met of zonder een optionele 
bevestigingsvraag bij de eerste bewerking—die 
selecteerbaar is voor iedere operator.   

Deze bevraging kan indien gewenst uitgeschakeld 
worden.   
Verwant:  [Beheer, Operator, Operator   
  Operators (Degenen die deze software kunnen 
gebruiken) 

 
Aanwijzingen: 

 Blauw vierkant:  een zone met enkele 
items geselecteerd in de bevoegdheid 
waarin u aan het werken bent.   
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 Grijs vierkant:  een zone met geen items 
geselecteerd in de bevoegdheid waarin u 
aan het werken bent. 

 Een "=" in de kleine eerste kolom:  zones 
met dezelfde bevoegheidsselecties zoals 
de nu geselecteerde zone(s). 

Zones selecteren 
Gebruik van de kleine 1ste kolom aan de 
linkerkant:   
Bekijk de bovenkant van het zoneselectie venster goed 
en u zult een kleine eerste kolom aan de linkerkant 
zien.   

 Dit laat u meerdere zones selecteren, en 
daarna tegelijkertijd 
bevoegdheidsselecties maken voor 
groepen van zones;  
Opmerking:  dit kopieert ook de huidige instellingen 
(indien die bestaan) van uw huidig geselecteerde 
zone(s) naar iedere extra zone die u selecteert.  
Uitzondering:  als de nieuw geselecteerde zone al 
selecties bevat, zal u worden gevraagd om de 
operatie te bevestigen (of af te breken).  Op dezelfde 
manier kunnen wijzigingen automatisch worden 
toegepast op andere zones met dezelfde 
bevoegdheidsselecties —met of zonder een 
optionele bevestigingsvraag bij de eerste 
bewerking—die selecteerbaar is voor iedere 
operator.   

Deze bevraging kan indien gewenst uitgeschakeld 
worden.   
Verwant:  [Beheer, Operator, Operator   
  Operators (Degenen die deze software kunnen 
gebruiken) 

 
Gebruik van de kleine 2nde kolom ("Zone 
selectie"):   
dit is de kolom in het venster van de zonesectie dat de 
naam van iedere zone bevat.    

 Selecteert één zone tegelijk; 

 Laat toe om te zien welke andere zones 
dezelfde bevoegdheidsselecties ("=") 
hebben.    

 Er zal een knop verschijnen onderin wat u 
toelaat om "Alle overeenkomende zones 
selecteren" (indien van toepassing). 

Tip:  dit levert ook een manier tot 'focus wijziging' van 
één blok van zones naar een ander (d.w.z., selecteer 
het eerste voor de nieuwe groepering hier, en daarna 

terug te gaan naar de kleine 1ste kolom om de andere 
gewenste zones te selecteren).    

 

Wat u nog meer kan doen 
 Selecteer, wis, of 'inverteer' alle 

instellingen van een tab aan de 
rechterkant:   
Details:  op het gewenste tabblad geselecteerd aan 
de rechterkant, klik met de rechter muisknop in het 
lege deel ervan, en selecteer dan uit het pop-up-
menu.   

 Kopieer alle instellingen van één zone 
naar een andere (binnen dezelfde 
bevoegdheid):   
In het venster van de Zoneselectie:  in de kleine 
1ste kolom aan de linkerkant, selecteer de bronzone, 
daarna de 'doel' zone, en selecteer [Ja] als naar de 
bevestiging wordt gevraagd. 

Van binnen een formulier met tabs:  klik met de 
rechter muisknop op een leeg veld binnen het 
gewenste tabblad van de bronzone, en selecteer 
"Zone kopiëren"; Gebruik de 2de kolom (Zone 
selectie) om de 'doel' zone te selecteren, en 
selecteer daarna het gewenste tabblad; Klik met de 
rechter muisknop op een leeg veld en selecteer 
daarna "Zone plakken".   

 Kopieer alle zones en selecties van een 
bevoegdheid naar een andere als een 
startpunt:   
Details:  klik met de rechter muisknop op de 1ste 
(een leeg veld boven de  'tabbladen' in het beeld 
'Formulieren'), en selecteer Kopiëren.  Selecteer 
daarna een lege/nieuwe bevoegdheid uit de lijst (of 
een andere gewenste bevoegdheid), of klik met de 
rechter muisknop bij de top zoals tevoren, en 
selecteer Plakken.  Na  'plakken', wjzig de naam en 
alle instellingen naargelang gewenst.   
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Keuzelijst (onderin het 
formulier) 

- Bevoegdheid:  hier selecteert u een 
gebruikersbevoegdheid om die te 
bekijken of te bewerken.  Er wordt hier 
een referentienummer getoond, 
toegewezen door het systeem, en de 
naam van de geselecteerde 
bevoegdheid, eens die gedefinieerd is; 

Kop van het formulier 
- Naam: een gepaste naam of 
beschrijving voor de bevoegdheid 
(bijv., Managers). 

  Zone attributen   
Venster Zoneselectie aan de linkerkant 
- Klik met de rechter muisknop in het venster 
Zoneselectie:  met de rechter muisknop in het 
zonevenster klikken, laat de volgende selecties 
toe:   

+ Fysiek beeld ():  zones opgesomd op een paneel-
per-paneel basis; 

+ Fysiek beeld (NIET geselecteerd):  alle zones 
getoond in één enkele lijst; 

+ Paneelinformatie bekijken:  als u zich NIET in 
"Fysiek beeld" bevindt, laat dit toe om de 
paneelgroep en paneelnaam voor iedere zone in de 
lijst te tonen of te verbergen. 

+ Zone verwijderen:  als u met de rechter muisknop 
op een specifieke zone in de lijst klikt, dan verwijdert 
de selectie "Zone verwijderen" alle 
bevoegdheidsselecties voor die zone, tegelijkertijd 
verwijdert het die huidige zone uit uw huidige 
gebruikersbevoegdheid.    

- Klein "+/-" symbool in Fysiek beeld:  klik hier 
om de zones voor ieder paneel te tonen of te 
verbergen. 

- 1ste kolom (uiterst links):  bekijk de bovenkant 
van het zoneselectie venster goed en u zult aan 
de linkerkant een kleine eerste kolom zien.  Dit 
laat u meerdere zones selecteren, om daarna 
tegelijkertijd selecties voor groepen van zones 
te maken.   

Opgepast:  dit kopieert ook de huidige instellingen 
(indien die bestaan) van uw huidig geselecteerde 
zone(s) naar iedere extra zone die u selecteert.  
Uitzondering:  als de nieuw geselecteerde zone al 
selecties bevat, zal u worden gevraagd om de 
operatie te bevestigen (of af te breken).  Op 
dezelfde manier kunnen wijzigingen automatisch 
worden toegepast op andere zones met dezelfde 
bevoegdheidsselecties —met of zonder een 
optionele bevestigingsvraag bij de eerste 
bewerking—die selecteerbaar is voor iedere 
operator.   

Deze bevraging kan indien gewenst uitgeschakeld 
worden.   
Verwant:  [Beheer, Operator, Operator   
  Operators (Degenen die deze software kunnen 
gebruiken) 

Een zone 'deselecteren':  klik met de rechter 
muisknop op de zone om alle 
bevoegdheidsselecties te wissen voor een zone die 
toevallig werd geselecteerd, en selecteer "Zone 
verwijderen" uit het pop-up-menu. 

- 2de kolom ("Zone selectie"):  een zone in de 
kolom met de zonenaam selecteren, laat toe om 
tegelijkertijd één zone te selecteren om ze te 
bekijken of te bewerken.  Voor alle andere 
zones die nu dezelfde instellingen hebben, zult 
u een klein "=" zien in de eerste kolom.   
Tip:  dit levert ook een manier tot 'focus wijziging' 
van één blok van zones naar een ander (d.w.z., 
selecteer het eerste voor de nieuwe groepering 
hier, en daarna terug te gaan naar de kleine 1ste 
kolom om de andere gewenste zones te 
selecteren).   

Bevoegdheden (voor gebruikers) 
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----------------------------------------------------------- 
 Indringing  
- Alarm stilleggen: een alarm bij een paneel 
bevestigen. 

- Status: status van het systeem en punten in de 
zone(s) bekijken; 

- Historie: de gebeurtenishistorie voor de 
toepasselijke zone(s) bekijken; 

- Servicetest:  Bovendien, als een gebruiker met 
deze bevoegdheid de systeemstatus bij een 
LCD-toetsenbord bekijkt, kan hij de optie 
"Gebruiker verifiëren" gebruiken om alarmen te 
wissen.  Indien geselecteerd voor ALLE zones, 
levert dit ook de mogelijkheid om paneeldatum 
en –tijdstip te bewerken via een systeem LCD-
toetsenbord (net als bij 'service gebruiker').   

- Test: een systeemtest vanaf een LCD-
toetsenbord uitvoeren; 

- Functietoets: de mogelijkheid om de 
geprogrammeerde sneltoetsen (functietoetsen) 
6, 7, 8, 9 of 0, te gebruiken voor een zone die 
deze bevoegdheid vereist (functietoetsen 1-5 
zijn beschikbaar voor alle gebruikers/zones); 
Of een zone al dan niet zal "PIN voor functietoets 
vereisen", wordt ingesteld onder "Zones en verwante 
instellingen".   

Wat iedere functietoets uitvoert wordt ingesteld 
onder "Programmeerbare uitgangen".   

- Overwerk: mogelijkheid om een 'geplande 
sluittijd' voor de geselecteerde zone(s) te 
vertragen.  (Dit wordt uitgevoerd in incrementen 
van ½ uur.) 

- Punten overbruggen: het paneel aangeven om 
specifieke punten in de toepasselijke zones te 
negeren/overbruggen (en/of de 'overbrugging' 
later te verwijderen).  Dit laat toe om een zone 
met een defecte sensor, gebroken venster, enz. 
scherp te stellen.   
Opmerking:  een overbrugging zal van kracht blijven 
tot een zone is onscherp gesteld.  (Zie ook: 
"Isoleren", hieronder.)   

Sommige types van ingangspunten kunnen niet 
overbrugd worden.  Voor meer details, raadpleeg de 
configuratie onderwerpen over 'Ingangspunten'. 

- Overbruggen autom. verwijderen: verwijdert 
automatisch alle 'overbruggingen' die van kracht 
zijn als een geassocieerde gebruiker toegang 
krijgt.  Dit helpt ervoor zorgen dat geen defecte 
sensoren worden vergeten; 

- Schema onderbreken: onbeperkt schema’s 
onderbreken voor de toepasselijke zone(s); 

- Nood Uit (V4.4):  de mogelijkheid tot 
onscherpstellen van de geselecteerde zones na 
werkuren (d.w.z., buiten het schema van de 
zone) inclusief vakantie; 
Opmerkingen:  om een zone binnen te komen die 
scherpgesteld is voor de eigen toegewezen tijden, 
moeten gebruikers ook de toepasselijke bevoegdheid 
voor 'Onscherpstellen' hebben voor de specifieke 
zone (zie Scherpstellen, hieronder).  "Nood Uit" 
bevoegdheid is niet nodig voor zones ingesteld als 
"Toelaten buiten tijdschema opent".   
Details:  Configuratie, Zones, Schema.   
  Zones en verwante instellingen 

- Isoleren (V4.4):  de mogelijkheid om 
ingangspunten te isoleren (sensoren/zones).    
Dit is net als bij het overbruggen van een 
ingangspunt, behalve dat een  'isolatie' van 
kracht blijft tot deze handmatig wordt verwijderd.   
(Zie ook: 'Overbruggen, vooraf.) 

----------------------------------------------------------- 
 Scherpstellen   
Opmerking:  drie gedefinieerde schema’s kunnen 
toegewezen worden voor iedere bevoegdheid (plus 
"Altijd" of "Nooit").   

Per Schema of 'Altijd':  behoort tot onscherpstellen 
(naar Deelstand of Uit), het tijdschema van de zone 
moet ook van kracht zijn, tenzij ook de bevoegdheid 
"Nood Uit" voorhanden is (zie hierboven), of de zone 
werd ingesteld als "Toelaten buiten tijdschema opent".   

Nooit:  blokkeert de toepasselijke mogelijkheid om 
scherp/onscherp te stellen.  Opmerking:  de 
onmogelijkheid om onscherp te stellen, blokkeert ook 
de mogelijkheid om een scherpgestelde zone binnen te 
gaan.   

Tip:  in de selecties, "Volgens schema" betekent tijden 
het geselecteerde schema, en "Buiten tijdschema" 
betekent na de werkuren (d.w.z., buiten het 
geselecteerde schema). 

Om een schema te definiëren, raadpleeg de sectie 
"Schema's voor gebruikerstoegang en  
 zone automatisering".   

- Tijdschema AAN:  bepaalt wanneer en of er 
geassocieerde gebruikers in staat zullen zijn om 
toepasselijke zones scherp te stellen (naar 
AAN);   
Aan:  alle sensoren worden bewaakt (inclusief 
bewegingsdetectie binnen). 

- Tijdschema UIT:  bepaalt wanneer en of er 
geassocieerde gebruikers in staat zullen zijn om 
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toepasselijke zones onscherp te stellen (naar 
UIT);   
Uit:  alleen 24-uur en leven/veiligheidssensoren 

worden bewaakt; 
- Tijdschema DEELSTAND  bepaalt wanneer en 
of er geassocieerde gebruikers in staat zullen 
zijn om toepasselijke zones scherp of onscherp 
te stellen (naar DEELSTAND);   
Deelstand:  omtrek deuren / sensoren worden 
bewaakt (plus 24 uur / levensbeveiliging); 

----------------------------------------------------------- 
 Toegang    
- Toegang tot zone is toegelaten: de zone 
scherpstelniveaus waarvoor de toegewezen 
gebruikers toegang zullen hebben voor de 
geselecteerde zones. (bijv., als de zone Uit is, 
scherpgesteld naar Deelstand, en/of volledig 
scherpgesteld naar AAN). 

- Master opheffing: iemand als een 
veiligheidsagent kan hiermee iedere deur 
binnenkomen waarvoor normaal de toegang zou 
ontkend zijn.    
Overschreven elementen:  'Verkeerde tijd' (en 
deurklasse instellingen), 'kaarten geblokkeerd', APB 
(indien NIET ingesteld voor strikte dwang), lezers met 
'twee kaarten' of 'escort' modus (en laat iemand toe 
om als escort te handelen). 

Elementen NIET overschreven:  'Verkeerde zone of 
etage', kaart+PIN modus, 'strikte APB', problemen met 
deur 'vergrendeling', en bevoegdheden voor 
'onscherpstellen'. 

- Escort: gebruikers toegewezen aan deze 
bevoegdheid worden al dan niet beschouwd als 
"Escorts" (voor gebruik met "Escort-vereiste 
bezoekers" (verder), en de "Escort" lezermodus 
voor deuren in de geselecteerde zones).   
Verwante instelling:  "Lezermodus" in de sectie 
deurconfiguratie.   

- Bezoeker (Escort vereist): met deze selectie 
wordt iemand opgespoord als ze hun badge 
gebruiken in de installaties, maar deze persoon 
krijgt geen toegang als tegelijk geen geldige 
escortkaart wordt gepresenteerd.    
Om een bezoeker te blokkeren tegen het gebruik van 
LCD-toetsenborden:  lokaliseer de bezoekers in het 
scherm 'Gebruikers' en zorg ervoor dat hun PIN leeg 
is.  

Type kaarten dat bezoekers kan escorteren:  dit kan 
gewijzigd worden naargelang gewenst (de huidige 
configuratie wordt op het scherm getoond in het 
blauw).   

Verwante onderwerpen:  onder "Volledige account 
paneelinstellingen", zoek naar "Instelling", daarna 
"Escorte-vereist modus".   

Draaihek ingesteld voor antipassback:  om de escorte 
toe te laten opnieuw de badge te gebruiken en terug 
binnen te komen, moet de lezer staan ingesteld op 
'draaihek' operatie.  Verwante instelling: 
onder "Lezer 1 & 2 instellingen voor een deur", zoek 
naar  Extra , daarna Draaihek.   

Escorte/twee kaarten voor lezers:  escorte modus 
wordt ook ondersteund voor alle kaarten bij specifieke 
lezers.  "Bezoekers" kaarten wordt toegang geweigerd 
bij lezers die zijn ingesteld voor "Twee kaarten".  
Verwante onderwerpen:  zoek naar "Lezermodus" in 
de sectie lezerconfiguratie voor deuren en/of elevators 
(liften).   

Verschillende:  de instelling 'bezoeker' is niet 
beschikbaar voor escorts (en omgekeerd).  Selecteer 
ook niet "Master opheffing" (vooraf/hiervoor)--gezien dit 
de bezoeker/escort-functie zal opheffen.   
- Rondlopende patiënt:  configureert 
geassocieerde gebruikers in om te worden 
opgespoord als ze de buitendeuren benaderen, 
of andere belangrijke zones.   
Met dit type 'gebruiker', zal het 'toegangstoken' 
gewoonlijk een draadloze polsband zijn (met de 
gepaste detectie bij deuromlijstingen). 

Als de patiënt nadert, wordt een alarm geactiveerd en 
de deur kan optioneel vergrendelen als hij/zij nadert.  
Verwant onderwerp:  onder "Deuren, lezers en 
verwante instellingen", zoek naar  Extra , daarna 
Rondlopende patiënt opsporen.   

- Deuralarm herstellen: geeft geassocieerde 
stafleden de bevoegdheid om een alarm 
'Rondlopende patiënt' te annuleren bij 
presentatie van hun token 
(toepasbaar/compatibel) bij de specifieke deur. 

- Paniek token: dit duidt aan dat 
'toegangstokens' van geassocieerde gebruiker 
worden gebruikt als een indicatie van paniek / 
dwang (i.p.v. een toegangsvraag).   
In dit geval, zullen de bijbehorende 'toegangstokens' 
gewoonlijk aparte draadloze (RF) drukknoppen zijn 
(met gepaste detectors in de vereiste zones).  Dit 
wordt gewoonlijk gebruikt in zones zoals 
parkeergarages. 

- Groepsnummer en groepmodus:  net als voor 
'Deurklasse'.  Gebruikers kunnen alleen binnen 
langs lezers waarvoor hun groepsnummer hier 
toegewezen dat nummer ondersteunt dat in 
iedere lezerconfiguratie werd ingesteld.   
Vergelijking:  geassocieerde gebruikers zullen binnen 
kunnen bij lezers ingesteld met hetzelfde 
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groepsnummer zoals datgene dat hier werd 
toegewezen.   

Groter dan of gelijk aan:  gebruikers kunnen alleen 
binnen als hun groepsnummer dat hier wordt 
toegewezen groter is dan of gelijk aan datgene 
ingesteld bij iedere specifieke lezer.   

----------------------------------------------------------- 
  Toegangsschema   
Opmerking:  drie gedefinieerde schema’s kunnen 
toegewezen worden voor iedere bevoegdheid (plus 
"Altijd" of "Nooit").   

Per Schema of 'Altijd':  het zoneschema moet ook van 
kracht zijn, tenzij ook de bevoegdheid "Nood Uit" 
voorhanden is (zie hiervoren), of de zone werd 
ingesteld als "Toelaten buiten tijdschema opent".  Nooit:  
blokkeert de toepasselijke mogelijkheid.   

Tip:  In de selecties, "Volgens schema" betekent tijdens 
het geselecteerde schema, en "Buiten tijdschema" 
betekent na de werkuren (d.w.z., buiten het 
geselecteerde schema). 

Om een schema te definiëren, raadpleeg de sectie 
"Schema's voor gebruikerstoegang en  
 zone automatisering".   
- Token onscherpstellen - niveau:  configureert 
het scherpstel-niveau (Uit of Deelstand) voor 
een  'Auto-Onscherp' als een gebruiker 
geassocieerd met deze bevoegdheid 
binnenkomt in deze zone. De keuzes laten ook 
toe om dit te laten afhangen van wanneer de 
gebeurtenis plaatsvindt: tijdens of buiten een 
gekozen schema.   

- Token onscherpstellen - zones:  behoort tot 
een 'Auto-Onscherp' (als een gebruiker 
geassocieerd met deze bevoegdheid 
binnenkomt in deze zone), dit configureert of 
alle zones in de bevoegdheid zullen onscherp 
worden gesteld, of alleen die zone waar wordt 
binnengekomen.  De keuzes laten ook toe om 
dit te laten afhangen van wanneer de 
gebeurtenis plaatsvindt: tijdens of buiten een 
gekozen schema.   
De functie auto-onscherp zal alleen plaatsvinden 
voor zones ingesteld als "Auto onscherp bij geldig 
token" gedurende bepaalde periodes.   

Details:  Configuratie, Zones, Schema.   
  Zones en verwante instellingen 

- Deurcommando’s:  bepaalt wanneer en of er 
geassocieerde gebruikers in staat zullen zijn om 
deuren te commanderen in toepasselijke zones 
via LCD-toetsenborden of deze software.   

Liften en verdiepingen:  deze selectie is zowel van 
toepassing op een elevator(lift) als een 
verdiepingscontrole (indien beschikbaar). 

- Deur klasse A/B/C tijdschema:  bepaalt 
wanneer en of er geassocieerde gebruikers in 
staat zullen zijn om binnen te komen langs 
lezers ingesteld met toelating voor een van deze 
deurklasses tijden bepaalde tijden.   
Deurklasse beperkingen kunnen ook worden 
aangepast voor individuele lezers.  Verwante 
onderwerpen:   "Activeren klasse testen", en 
"[Klasse map]" in de sectie lezerconfiguratie voor 
deuren en/of elevators (liften).   

Master opheffing:  met de bevoegdheid 'Master 
opheffing' worden deze geplande deurklasse-
instellingen genegeerd (hetzelfde als bij A/B/C - 
'Altijd').   

Scherp/Onscherpstellen bevoegdheden:  de 
onmogelijkheid om onscherp te stellen, blokkeert ook 
de mogelijkheid om een scherpgestelde zone binnen 
te gaan.  (Zie " Scherpstellen  ", hiervoor.)   

Elevators (Liften):  deze instelling behoort ook tot 
elevators (gecontroleerde verdiepingstoegang). 

  Verdiepingsplattegrond  (systeem 

met elevators en verdiepingen:)   
- (3D-lijst met verdiepingen):  systemen met 
elevator controllers leveren gecontroleerde 
toegang tot systeemverdiepingen.  Selecteer de 
verdiepingen om personen met deze 
gebruikersbevoegdheid toe te laten.   (Klik op de 
verdiepingsnamen, of binnen de 3D 'stapel' met 
verdiepingen.)   
Verdiepingstoegang wordt ook beïnvloed door: 
+ Andere bevoegdheidsinstellingen:  selecties onder 

"Toegang" en "Toegang tijdschema"  voor 
de zone geassocieerd met de elevator lezer;   

+ Zoneconfiguratie instellingen:  
"Scherp/Onscherpstellen tijdschema", plus of de 
zone al dan niet: "Openen buiten tijdschema 
toelaten";   

+ Elevator/Lezerconfiguratie instellingen:  
"Deurklasse" tijdschema en instellingen, plus 
verschillende onderwerpen zoals "Blokkeren".   

Tip:  Elevators en/of specifieke verdiepingen kunnen 
ook geconfigureerd worden zodat iedereen toegang 
krijgt op bepaalde momenten, ongeacht hun 
bevoegdheden (d.w.z., zonder het gebruik van 
toegangskaart/token).  Dit kan handmatig via 
plattegronden of "controle & status", of via een 'onveilig 
tijdschema' dat zit inbegrepen in de configuratie voor 
iedere verdieping en/of liftcabine.   
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  LCD     
- LCD-naam: een kortere versie van de naam die 
wordt vertoond op LCD-toetsenborden.  Dit 
wordt automatisch toegewezen en kan indien 
gewenst ook worden gewijzigd (max.  12 tekens, 
alleen letters).   

(Bereiken van gebruikers en 
bevoegdheden) 
Dit bepaalt de gebruikers en bevoegdheden die 
gebruikers geassocieerd met deze bevoegdheid (die 
wordt bewerkt) op hun beurt zullen kunnen bewerken 
via de LCD-toetsenborden.  Hierdoor kan een installatie 
met meerdere huurders (bijv., een winkelrij) worden 
beheerd als één enkel account—waarbij iedere huurder 
het eigen bereik(en) van gebruikers en bevoegdheden 
kan bewerken.   

WAARSCHUWING:  laat deze NIET LEEG tenzij u 
gebruikers geassocieerd met deze bevoegdheid wilt 
blokkeren om gebruikers en / of bevoegdheden te 
bewerken via de LCD-toetsenborden. 

- Gebruikersbereiken: tot 8 bereiken van 
gebruikers zijn toegankelijk/bewerkbaar via de 
systeem toetsenborden (door gebruikers 
geassocieerd met deze specifieke bevoegdheid 
die wordt bewerkt).   
Stappen:  1) klik op een bereik/positie in de lijst; 2) 
voer de start- en eindwaarden in in de voorziene 
vakjes;  3) klik op [Toevoegen] of [Bijwerken]  
(naargelang van toepassing);  4) herhaal voor alle 
extra bereiken naargelang van toepassing.   

Tip:  als u aangrenzende bereiken invoert (bijv., 1-99 
en 100-199), zullen ze automatisch worden gewijzigd 
naar één enkel bereik (bijv., 1-199).   

- Bevoegdheidsbereiken: tot 8 bereiken van 
gebruikersbereiken zijn toegankelijk/bewerkbaar 
via de systeem toetsenborden (door gebruikers 
geassocieerd met deze specifieke bevoegdheid 
die wordt bewerkt).   
Stappen en opmerkingen:  zie verder in de details 
voor 'Gebruikersbereiken', hiervoor. 

Aangepaste 
informatiecategorieën voor 
gebruikers (Aangepaste 
gebruikerinformatie) 

Gebruikers gedeeld over meerdere accounts:  om 
gedeelde 'aangepaste gebruikervelden' toe te 
passen, moeten deze velden gedefinieerd worden 
met hetzelfde gebruik en in dezelfde orde voor alle 
toepasbare accounts. Bovendien moeten ze worden 
ingesteld als velden voor 'enkele-lijn bewerking'.   
Verwant onderwerp:  "Instellen van aangepaste 
gebruikervelden voor gedeelde gebruikers".   

Aangepaste gebruikervelden 
Aangepaste gebruikervelden laten toe om 
tot 20 extra categorieën te creëren voor 
gebruikers (bijv., Afdeling, Positie, etc.).   
Opmerking:  aangepaste informatiecategorieën voor 
gebruikers behoren tot alle gebruikers voor een 
specifiek account. 

Deze laten toe om lijsten van gebruikers te 
sorteren per Afdeling, enz., bij het werken in 
het Rasterbeeld en kunnen ook worden 
gerefereerd bij het uitgeven van tijds- en 
aanwezigheids- of activiteitenrapporten. 

Opmerking: Meldingen mogen niet worden gefilterd 
op meerdere regels. Zorg ervoor dat u uw selectie 
maakt met dit in gedachten.  

Deze instellingen bekijken of 
invoeren 
Selecteer Aangepaste velden op de 
Iconenbalk, of klik op uw site/accountknop 
in de boom, open Gebruikers (klik op "+") en 
selecteer Aangepaste velden.   
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Raadpleeg nu de selectiebeschrijvingen 
terwijl u de gewenste instellingen bekijkt of 
invoert.   
Opmerking:  rasterbeeld wordt niet ondersteund voor 
deze onderwerp. 

Tip:  uw instellingen zullen automatisch worden 
opgeslagen als u naar een ander scherm of onderwerp 
gaat. 
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Het gebruikerscherm voor de 
nieuwe velden controleren 
Gebruikers selecteren op de 
Iconenbalk, of klik op uw 
site/accountknop in the boom en 
selecteer Gebruikers.   
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer 
en dubbelklik op het gewenste account. 

Selecteer nu het tabblad 
Aanpassen om alle gedefinieerde 
aangepaste velden te bekijken.  

Aangepaste gebruikervelden 
verwijderen (verbergen) 
Selecteer Aangepaste velden op de 
Iconenbalk, of klik op uw site/accountknop 
in de boom, open Gebruikers (klik op "+") 
en selecteer Aangepaste velden.   
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Selecteer nu het tabblad voor het onderwerp 
dat u wenst te verwijderen in het scherm 
'Gebruikers' en stel het "Veldtype" in op 
"Geen".  (Zie verder "Veldsoort" als u meer 
informatie nodig heeft.) 

Tip:  uw instellingen zullen automatisch worden 
opgeslagen als u naar een ander scherm of onderwerp 
gaat. 

 
 
Veld 1, 2, 3, ...20 (Selecteer het tabblad voor het 
nieuwe/gewenste veld) 
- Veldtype: het type nieuw veld dat moet 
verschijnen onderaan het Gebruikerscherm.  
(Maak uw selectie uit de lijst.) 
Opmerking: Meldingen mogen niet worden gefilterd 
op meerdere regels. Zorg ervoor dat u uw selectie 
maakt met dit in gedachten.  

- Veldnaam: de naam die moet verschijnen naast 
het veld in het Gebruikerscherm (zoals "Positie", 
"Afdeling", enz.) 

(Extra instellingen alleen voor 
"Keuzelijsten") 
- Lijst met beschikbare items: beschikbare 
selecties die werden ingevoerd en 
"Toegevoegd" (zie in de volgende items). 

- Voer een nieuw item in: een selectie die moet 
toegevoegd aan de lijst met keuzes.  (Voer uw 
tekst in op de plaats van "Een nieuw item 
invoeren" en klik op [Toevoegen].) 

- [Toevoegen]: voegt een ingevoerd item toe aan 
de lijst. 

- [Verwijderen]: verwijdert een geselecteerd 
item.  (Selecteer het item in de lijst en klik 
daarna op [Verwijderen].) 

Gebruikers 
(binnenkomenden / 
paneelgebruikers) 

Gebruikers gedeeld over meerdere accounts:  vanaf 
Director V4.20 kunnen groepen gebruikers één keer 
worden ingesteld, en daarna toegang krijgen tot 
meerdere accounts.  Voor een gedeelde gebruiker 
zullen wijzigingen hier aangebracht gevolgen hebben 
voor meerdere accounts.  Verwant onderwerp:  
"Gebruikers en vakanties gedeeld over meerdere 
accounts".   

Dataconflicten - Gebruikers: Wijzingen die via de 
software zijn aangebracht, zullen voorrang hebben 
op wijzigingen voor dezelfde gebruiker die via een 
numeriek toetsenbord zijn aangebracht. V4.7: 
Gebruikersconflicten die niet op deze wijze kunnen 
worden opgelost (bijv. doordat dezelfde waarde aan 

Gebruikers Aangepast velden 
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verschillende gebruikers is gegeven), zullen worden 
getoond in een rasterweergave, waarbij alleen de 
conflicterende rijen worden weergegeven. Om terug 
te keren naar de weergave van alle gebruikers, klikt 
men op de rechter muisknop en wordt “Terugkeren 
van conflictweergave” geselecteerd.  

Gebruikers 
Gebruikers zijn bevoegde personen voor de 
systeem toetsenborden en/of met toegang 
tot gecontroleerde zones.  Iedere gebruiker 
kunt unieke bevoegdheden, toetsenbord 
taal, enz. hebben.   
Het aantal gebruikers dat moet ondersteund worden 
hangt af van uw software versie en licentie.  Voor meer 
details, raadpleeg de sectie "Software activering en 
licentie" en "Systeemcapaciteiten". 

Extra gebruikers (en bevoegdheden) zou normaal 
moeten ingesteld worden voor een toepassing met een 
'Paniek token'.  Voor meer details, raadpleeg de 
selecties over "Bijzondere attributen" onder 
"Bevoegdheden voor gebruikers/binnenkomenden".   

UK / ACPO Systemen:  een service aanmelding zal 
een tweede ID & PIN vereisen via gebruiker 001.  Deze 
standaard PIN van de gebruiker (7793) kan worden 
gewijzigd naargelang gewenst.   

Bezoeker-verwante karakteristieken 
Een aantal karakteristieken zijn voorzien 
voor het behandelen van bezoekers in uw 
installatie: 

 de bevoegdheidsparameters kunnen 
ingesteld worden om te bepalen welke 
deuren en functies de bezoekers zullen 
kunnen gebruiken; 

 iedere kaart kan een activerings- en 
vervaldatum en tijdstip worden 
toegewezen; 

 kaarten kunnen ingesteld worden met 
"Escorte vereist" om toe te laten ze op te 
sporen zonder toegang te verlenen aan 
gecontroleerde zones op zichzelf; 

 u kunt een PIN van een bezoeker leeg 
laten om toegang te blokkeren bij LCD-
toetsenborden; 

 lezer(s) kunnen ingesteld worden om 
verschillende types kaarten te activeren 
of uit te schakelen bij presentatie. 

Apartementsbeveiliging toetsenbord 
gebruikers 
Gebruikers die moeten geassocieerd 
worden met een toetsenbord voor 
appartementsbeveiliging (bewaakt 
appartement of installatie), worden 
toegewezen op een speciale manier.  
Blokken van 8 gebruikers zijn gereserveerd 
voor ieder toetsenbord bij toevoeging en 
instelling van toetsenborden. 

Deze gebruikers moeten worden 
gedefinieerd binnen het gepaste gebruiker-
ID bereik geassocieerd met hun toetsenbord 
voor suitebeveiliging.   
Om de gebruikers in te stellen die moeten geassocieerd 
worden met een specifiek toetsenbord voor 
appartementsbeveiliging, raadpleeg de sectie 
"Toetstenborden appartementsbeveiliging en verwante 
instellingen".   

Installaties met meerdere huurders 
Een installatie met meerdere huurders 
(zoals een rij winkels) kan beheerd worden 
als één account.  Dit vereist dat blokken van 
gebruiker-ID's en bevoegdheden worden 
gereserveerd voor de gebruikers in iedere 
huurdersinstallatie. 

De bevoegdheid om specifieke blokken van 
gebruikers en gebruikers-bevoegdheden te 
bewerken, kan ingesteld worden in iedere 
gebruikerbevoegdheid.  Dit laat personen 
toe in iedere installatie om een LCD-
toetsenbord te gebruiken om hu eigen 
gebruikers te bewerken, zonder ze toe te 
laten om gebruikers uit andere installaties te 
bewerken. 
Voor meer details, raadpleeg de sectie "Bevoegdheden 
voor gebruikers/binnenkomenden".   

Gebruikers met toegang tijdens een 
communicatiestoring 
Tot 10 gebruikers kunnen ingesteld worden 
om deurtoegang te hebben in geval dat een 
deurcontrole module(s) niet communiceren 
met het systeempaneel.  Bij gebruik van 
deze functie, verzeker u er van een lijst te 
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maken met het Nummer/ID die het systeem 
toewijst aan deze gebruikers naargelang u 
verder werkt.   

Voor meer details, raadpleeg de sectie "Deur 
terugvalmodus" onder "Instellingen systeem 
kaarttoegang", en de sectie over "Terugval gebruikers".   

Elevator (lift) cabines:  deze functie wordt ook 
ondersteund voor individuele elevator (lift) cabines.  Om 
de "Terugvalmodus" voor een elevator te activeren, 
raadpleeg de sectie "Elevators (liften) en 
geassocieerde lezers".   

Hoe hier te geraken 
Iconen balk:  Gebruikers 
In de boom:  YourAccount, Gebruikers 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren.   

Wat u kunt doen 
 Een nieuwe gebruiker toevoegen:  klik 

op [+] onderaan het formulier, of klik met 
de rechter muisknop op het formulier en 
selecteer Nieuw toevoegen in het 
keuzemenu.   

 Bekijken/wijzigen van een bestaande:  
één selecteren uit de keuzelijst onderin 
het formulier.   

 Een gebruiker zoeken:  klik op het 
symbool 'verrekijker' om het scherm 
'Zoeken' te openen.  Voer daarna de 
gewenste criteria in die u zoekt en klik 
op [Zoeken].   
Tip:  om de voor- en familienaam te zoeken, kunt 
u op naam zoeken of met de 1ste paar tekens --
bijv., nam*.   
OPMERKING:  de mogelijkheid om volgens 
andere criteria te zoeken dan op voor- en 
familienaam is een functie van versies V4.5.   

 Een gebruiker verwijderen:   klik nu met 
de rechter muisknop op een leeg veld in 
het formulier (Indien rasterbeeld: klik met de 

rechter muisknop op het item in de lijst), en 
selecteer "Verwijderen".  Bij vraag naar 
confirmatie, selecteer Ja.  

Vóór verwijdering:  als een gebruiker is toegewezen 
als terugvalgebruiker, dan moet u deze toewijzing 
verbreken vóór u de gebruiker kan verwijderen. 

Verwant onderwerp:  "Terugvalgebruikers (kunnen 
tijdens communicatiestoring binnenkomen)" 

Een lijst gebruikers bekijken en 
sorteren 
Als het scherm slechts één gebruiker toont 
(formulierenbeeld), klik dan op Raster op de 
taakbalk om een volledige lijst te zien van de 
gebruikers (Rasterbeeld).  Als een kolomkop 
in het rood staat, klik dan met de rechter 
muisknop in die kolom en selecteer 
Kolomfilter verwijderen.  U kunt nu: 

 klikken op een kolomkop om de lijst te 
sorteren op dat item (gebruikersnaam, 
enz.);  

 door de lijst bladeren naargelang gewenst; 
 een individuele gebruiker selecteren en 

klikken op de Formulier taakbalkknop 
klikken om toegang te hebben tot dat 
gebruikersformulier; 

 de lijst beperken om een individuele 
gebruiker te tonen, of groepen gebruikers 
(details volgen verder). 

Tip: u kunt de schuifbalk gebruiken onderaan het 
venster om bijkomende kolommes te bekijken aan de 
rechterkant. 

De kleine 1ste kolom met blauwe vakjes:    
blauwe rechthoekjes geven gebruikers aan die van 
toepassing zijn op meerdere accounts (gedeelde 
gebruikers).  Verwant onderwerp:  Gebruikers en 
vakanties gedeeld over meerdere accounts 

Groene of gele rijen in rasterbeeld:  gedeeltelijke 
paneelbijwerkingen worden in de gebruikerslijst 
aangegeven met speciale kleuren:  Geel:  gedeeltelijke 
updates die in behandeling zijn (sommige panelen 
werden niet bijgewerkt); Groen:  data voor gebruikers 
werden gewijzigd terwijl gedeeltelijke updates in 
behandeling waren (de gebruikersinstellingen bij de 
panelen zullen worden overschreven bij de volgende 
update).   

Software vs. paneelconflicten (vooral uitgebreide 
systemen):  verschillen tussen de software database 
en lokaal ingevoerde instellingen via een LCD-
toetsenbord kunnen geïdentificeerd worden door 
"Database testen op conflicten" te selecteren in het 
menu Extra.  Voor meer details, zoek naar dat 
onderwerp in de index. 
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De lijst beperken om 
individuele gebruiker(s) te 
tonen  
Als het scherm slechts één 
gebruiker toont (formulierenbeeld), 
klik dan op Raster op de taakbalk 
om een volledige lijst te zien van de 
gebruikers (Rasterbeeld).  Klik met 
de rechter muisknop in een 
specifieke kolom (zoals "Naam") en 
selecteer "Filter op kolom" in het 
snelmenu.  De gewenste criteria nu 
invoeren of selecteren, en drukken 
op Invoeren.   
Tip:  u kunt gebruikersnamen zoeken die 
beginnen met bepaalde letter(s) door de 
letter(s) in te voeren met een asterisk (bijv., " 
s* "). 

V4.7 (gebruikers alleen):  de kolomtitel(s) 
geselecteerd voor filtering verschijnen eerst 
in het blauw, ze worden rood als u de 
geselecteerde filtering activeert door op een 
kolom te klikken met de rechtermuisknop en 
"Filter uitvoeren" selecteert.  U moet "Filter 
uitvoeren" selecteren.   

Om de lijst alle 
gebruikers/binnenkomenden te 
doen bevatten, klik op Vernieuwen 
op de taakbalk, of klik met de 
rechter muisknop op een 
kolom(men) die rood zijn en 
selecteer Kolomfilter verwijderen.  

 
 

Formulieren- of rasterbeeld? 
Het rasterbeeld is het best om een lijst met 
gebruikers te bekijken, en/of te zoeken naar 
gebruikers met een specifiek toegewezen 
waarde. 

Het formulierenbeeld is het best om een 
nieuwe gebruiker toe te voegen, of de 
instellingen voor een gebruiker te bekijken of te 
wijzigen op een bepaald moment. 

 

Keuzelijst (onderaan het formulier) 
- Gebruiker: hier selecteert u een gebruiker om 
te bekijken of te bewerken.  Dit veld toont een 
referentienummer (ID) dat werd toegewezen 
door het systeem, en de naam van de gebruiker, 
eens die werd gedefinieerd. 
Het gebruikers-ID nummer is vereist om toegang te 
krijgen bij een systeem toetsenbord en om de functies 
"status & controle" van deze software te gebruiken.  
(Het gebruiker-PIN nummer is eveneens vereist.  Zie 
verder in de sectie "PIN wijzigen", volgt hierna). 

Filteren en sorteren:  Vanaf versie V4.7 wordt het 
filteren en sorteren in 'roosterweergave' hier 
behouden - zoals weergegeven bovenin het 
gebruikersscherm.  Om naar deze lijst terug te 
keren en om ALLE gebruikers te tonen (in de 

Gebruikers (Rasterbeeld / Gebruikerslijst) 

 

Gebruikers (Formulierenbeeld/individuele 
gebruikerformulieren) 

 
de optie foto-badging    
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standaard sorteervolgorde), klikt u met uw 
rechtermuistoets op een blank gebied op het 
formulier en selecteert u daarna "Filteren/Sorteren 
verwijderen".   

Bovenkant van het formulier 
- Voornaam: de voornaam van de gebruiker 
(gegeven naam), of een beschrijving van de 
kaart/token. 

- Familienaam: de familienaam van de gebruiker 
(familienaam). 

------------------------- 
- Gedeelde groep:  voor gebruikers die van 
toepassing zijn op meerdere accounts 
(gedeelde gebruikers), verschijnt hier de naam 
van de "groep gedeelde gebruikers". 
Verwant onderwerp:  Gebruikers en vakanties 
gedeeld over meerdere accounts 

  Standaard   
- Systeem bevoegdheid: de 'bevoegdheid' die 
de gebruiker moet toegewezen worden.  Dit 
bepaalt welke toetsenbord functies de persoon 
zal kunnen gebruiken, en/of waar en wanneer hij 
toegang kan krijgen.   

 Tip:  plaats de muis cursor over een 
'Bevoegdheid' in de lijst om de geassocieerde 
instellingen te bekijken.  
Voor meer details over de instelling van 
bevoegdheden, raadpleeg de sectie "Bevoegdheden 
voor gebruikers/binnenkomenden".   

Opmerking:  permanente gebruikers geassocieerd met 
individuele accounts (d.w.z., niet gedeelde gebruikers) 
kunnen ook een bijkomende (tijdelijke) bevoegdheid 
worden toegewezen om van toepassing te zijn voor 
een specifiek datum/tijdsbereik.  Voor meer details, 
raadpleeg   Validatie , volgt hierna/hieronder.   

- Gedeelde bevoegdheid:  voor gebruikers die 
van toepassing zijn op meerdere accounts 
(gedeelde gebruikers), verschijnt hier de naam 
van de "groep gedeelde bevoegdheid". 
Opmerking:  de bevoegdheden zelf worden niet 
gedeeld.  De 'groep gedeelde bevoegdheid' bepaalt 
welke bevoegdheid (ID#) zal worden gebruikt in het 
account.   
Verwant onderwerp:  Gebruikers en vakanties 
gedeeld over meerdere accounts 

- [PIN wijzigen]: laat toe om het Persoonlijk 
Identificatie Nummer in te stellen of te wijzigen, 
wat de gebruiker toelaat om taken uit te voeren 
bij een systeem toetsenbord, en/of binnen te 

komen bij een gecontroleerde deur (4 of 5 
tekens). 
De laatste twee tekens van iedere PIN moeten 
verschillende nummers zijn.  (Dit laat gebruikers toe 
om aan te geven of ze werden gedwongen om bij 
een lezer binnen te komen, of zich aan te melden 
bij een toetsenbord (d.w.z. dwang) door de laatste 
twee tekens van hun PIN om te keren.)   

Een bezoeker blokkeren om LCD-toetsenborden te 
gebruiken:  hun PIN leeg laten. 

Gebruiker PIN's die behoren tot één toetsenbord 
voor suitebeveiliging moeten uniek zijn 
(verschillend). 

Voor meer details over de instelling van PINs met 4 
of 5 tekens, en of al dan niet dwangsignalering 
moet ondersteund worden, raadpleeg de sectie 
"Paneelinstellingen over gans het paneel".   

- Taal: de taal voor gebruiker prompts bij LCD-
toetsenborden bij toegang door deze gebruiker.  
Talen worden bepaald tijdens de installatie—-
gebaseerd op beschikbaarheid. 

 Kaartnummer: het kaart-ID nummer ingesloten 
in dit kaartnummer van de gebruiker of token (1 
- 4 294 967 295). 
Aanmelden via kaartnummer:  het systeem kan 
ingesteld worden voor het toetsenbord en 
deurtoegang met gebruik van dit nummer (gewoonlijk 
waar het kaartnummer overeenkomt met een vast 
gezondheidsnummer of werknemernummer).   
Verwant onderwerp:  onder "Volledige account 
paneelinstellingen", zoek naar " instelling ", 
daarna "Gebruiker aanmeldingsmodus".   

Firmware revisies nodig voor kaart-ID's met meer dan 
7 tekens:   
 V3.2 paneel firmware en  V1.5 deur/elevator 
controller firmware. 
: V3.2 panelen: MaxID=999999999;  V3.31 
panelen: MaxID=Zoals hierboven. 

- [Kaart verloren]: levert een eenvoudige manier 
om een verloren kaart te identificeren voor het 
systeem.  alle relevante gebruikersgegevens 
worden gekopieerd naar het scherm "Verloren 
kaarten", en het kaartnummer wordt ingesteld 
op 0.   
Tip:  ga verder en voer het nieuwe kaartnummer in 
zodra het bekend is.   

Gedeelde gebruikers:  deze functie wordt niet 
ondersteund voor gebruikers gedeeld over meerdere 
accounts.  In dit geval, voer het nieuwe kaartnummer 
(hiervoor/hierboven) in en open het scherm "Verloren 
kaarten" om het oude kaartnummer aan de lijst toe te 
voegen.   
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Verwant:  Gebruikers, Verloren kaarten   Kaarten 
die werden verloren 

Rapporteren van verloren kaarten:  het rapport 
"Gebruikerstoegang" kan gebruikt worden om een lijst 
van kaarten te bekijken of af te drukken die werden 
geïdentificeerd als 'verloren'.   

Verwant:  [Rapporten], Gebruikerstoegang    
Rapporteren van gebruikerstoegang bevoegdheden ... 

- Kaartversie: dit is het versienummer voor deze 
gebruikerskaart (optioneel), wat toelaat om 
vaste ID-kaarten terug te doen uitgeven indien 
ze werden verloren of gestolen.  
Deze functie vereist  V3.2 paneel firmware, en  V1.5 
deur/elevator controller firmware. 

Verwant onderwerp: onder "Instellingen systeem 
kaarttoegang", zoek naar "Kaartversie auto-
actualiseren", en "Kaartversie". 

- Uitgebreide vertraging/Miva: instellingen voor 
al dan niet 'uitgebreide' deur ontgrendeling (en 
'open houden') moeten van toepassing zijn als 
deze gebruiker toegang krijgt bij een 
gecontroleerde deur. 

- LCD-naam: een kortere versie van de naam die 
moet vertoond worden bij de LCD-
toetsenborden.  Dit wordt automatisch 
toegewezen en kan ook gewijzigd worden, 
indien gewenst (max. 12 tekens, gewone tekst).   
Uitzondering:  voor paneel geheugen-configuraties 
(groepen van functies) die geen gebruikersnaam 
ondersteunen, de LCD-naam verschijnt als "U00xx" 
volgens het gebruiker-ID.  Om de 'feature set' te 
bekijken of te wijzigen, raadpleeg de sectie "Volledige 
account paneelinstellingen".   

Ongeldige gebruiker 
- [Ongeldig Gebruiker]  /  [Gebruiker opnieuw 
instellen]: levert een eenvoudige manier om 
een kaart uit te schakelen (of opnieuw in te 
stellen) zonder ze uit de database te 
verwijderen.  Dit blokkeert ook de gebruiker (of 
laat hem toe) om aan te melden bij de systeem 
toetsenborden.   
Tip:  na een gebruiker/kaart opnieuw te hebben 
ingesteld, verzeker u er van om de gewenste 
Validatie parameters terug te controleren en in te 
stellen (volgt verder / hieronder).   

------------------------- 
- (Kaarthouder foto en verwante instellingen): items 

die behoren tot foto's van kaarthouders en de optie 
foto-badging worden apart behandeld (volgt verder). 

  Validatie:   
"Gebruiker is nu ongeldig":  ongeldige gebruikers 
kunnen opnieuw ingesteld worden via een knop 
onderaan op het Standaard tabblad 
(hiervoor/hierboven).   

Opmerking:  de instellingen die volgen verschijnen 
alleen indien van toepassing/ondersteund.   

Geldige gebruikersperiode 
Tip:  deze instellingen bepalen wanneer een gebruiker / 
kaart geldig zal zijn, en laten ook toe om een optionele 
tweede bevoegdheid toe te wijzen, die van toepassing 
zal zijn tijdens een specifieke datum / tijdsbereik.  Dit 
behoort tot de permanente gebruikers geassocieerd 
met een individueel account (d.w.z. niet-gedeelde 
gebruikers).   

- Type:  configureert het basistype (d.w.z. 
validatiemethode) voor een kaart.   

Geen gebruikerstoegang:  de kaart / het token en 
gebruikers-PIN zullen onbruikbaar zijn.   

Inschrijving uitstaand:  de kaart / het token en 
gebruikers-PIN zullen onbruikbaar zijn tot de kaart 
aanvaard wordt bij een lezer die geconfigureerd is 
voor "Kaart registratie". 

Verwante instellingen:   

 Account informatie, Setup, Kaartactie 
(Registratie in behandeling negeren). 
  "Volledige account paneelinstellingen".   

 Configuratie, Deuren, In Lezer, [Kaartactie].   
   "Lezer 1 & 2 instellingen voor een deur" 

Per datum en tijdstip:  laat toe om een gebruiker / 
kaart te activeren op een specifieke datum en tijdstip 
en / of te deactiveren op een specifieke datum en 
tijdstip.   

Permanente gebruiker:  dit stelt een gebruiker / kaart 
in om onmiddellijk te activeren zonder 
vervaldatum/tijdstip.   

Bevoegdheid Plus:  voor een permanente gebruiker, 
laat dit toe om een optionele tweede bevoegdheid toe 
te wijzen, die van toepassing zal zijn tijdens een 
specifieke datum / tijdsbereik.  Dit behoort tot 
gebruikers geassocieerd met een individeel account 
(d.w.z. niet-gedeelde gebruikers).   

- Bevoegdheid Plus:  dit stelt een bijkomend / 
tijdelijk 'bevoegheids' profiel in van toepassing 
op de gebruiker tijdens het geselecteerde datum 
/ tijdsbereik.   
Opmerking:  tijdens het geselecteerde datum / 
tijdsbereik, zal de gebruiker bevoegdheden hebben 
zoals voorzien via de "Systeembevoegdheid" (vooraf), 
EN zoals voorzien via de tijdelijke bevoegdheid die 
hier werd geselecteerd.  Als de tweede bevoegdheid 
vervalt, zal de gebruiker / kaart terugkeren naar 
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'permanent' alleen met de  bevoegdheden zoals in de 
"Systeembevoegdheid".    

Voor meer details over de instelling van 
bevoegdheden, raadpleeg de sectie "Bevoegdheden 
voor gebruikers/binnenkomenden".   

- Geldig vanaf: aanvangsdatum / tijdstip dat deze 
gebruikerskaart, en ID / PIN kunnen gebruikt 
worden (of "Nu / Onmiddellijk"). 
Tip:  u kunt de datums handmatig wijzigen, of op de 
pijlen klikken om te selecteren uit een pop-up 
kalender.  Om de tijden (uren) in te stellen, klikt u 
binnen de instelling 'uren' en gebruikt de pijltoetsen 
om aan te passen.   
Opmerking:  tijdswaarden (uren) zijn alleen van 
toepassing met gespecificeerde validatie- en 
invalidatiedatums voor periodes van minder dan 6 
maanden.    

- Ongeldig vanaf: aanvangsdatum / tijdstip voor 
deze gebruikerskaart, en ID / PIN (of "Voor altijd 
/ Permanent"). 
(Zie verder ook de voorgaande 'tip'.)   

 Aangepast xx  (systemen met 
aangepaste gebruikervelden)  

 Blokken van 5 extra (optionele/aangepaste) 
gebruikersinformatie categorieën zoals 
gedefinieerd via het scherm "Aangepaste 
velden" (deze kunnen Positie, Afdeling, rijbewijs, 
enz.). 
Deze items kunnen gebruikt worden bij het sorteren of 
filteren van lijsten met gebruikers (In rasterbeeld), en 
kunnen ook gerefereerd worden door verschillende 
types van Tijd- & aanwezigheidsrapporten.  Voor meer 
details over instelling van deze aangepaste 
gebruikervelden, raadpleeg de sectie "Aangepaste 
informatiecategorieën voor gebruikers".   

  Suite (systemen met/toetsenborden 
voor suitebeveiliging)   

Bevoegdheidsniveaus instellingen 
Opmerkingen:  Gebruiker 'bevoegdheden' (zoals elders 
geselecteerd) hebben geen invloed op de 
toetsenborden voor suite beveiliging.  (Hier worden alle 
suitebeveiliging toestemmingen voor gebruikers 
geselecteerd).  Ondersteuning voor toetsenborden voor 
suitebeveiliging is optioneel (geactiveerd via de 
licentiebeheer software).  Deze functie vereist ook 
"Account informatie" in de boom en de selectie "Feature 
set" 5 of hoger, en 'suitebeveiliging'.   

Verwante onderwerpen:   

+ "Software activering en licentie".   
+ "Volledige account paneelinstellingen".   

- Behoort tot suite:  dit is het 
appartement/toetsenbord geassocieerd met 
deze gebruiker (indien toepasbaar).  Voor meer 
informatie, raadpleeg "Suitebeveiliging 
toetsenbord gebruikers" aan het begin van deze 
sectie. 

- Bevoegdheidsniveau: vooringesteld 
suitebeveiliging toetsenbord gebruikerstypes.   
+ Alleen systeembevoegdheid:  geen toegang tot het 

suitebeveiligingssysteem. 
+ Suitebeveiliging niet toegewezen:  dit is voor een 

uitstaande/gereserveerde gebruiker.   
(Geen toetsenbord toegang, maar kan gewijzigd 
worden door iemand met "Suitebeveiliging master" 
bevoegdheid.) 

+ Andere selecties:  volgens de 
bevoegdheidsinstellingen getoond op het scherm. 

- Bevoegdheidsinstellingen: toont de 
bevoegdheden geassocieerd met het 
"Bevoegdheidsniveau" hierboven geselecteerd.  
Deze behoren tot de taken die iedere gebruiker 
in staat zal zijn om uit te voeren bij het 
toetsenbord in zijn eenheid.  

Suite beveiligingscontrole toelaten 
- laat toe om de handmatige controle scherpstel / 
taken in te stellen die deze gebruiker zal kunnen 
uitvoeren via deze software (via plattegronden, 
of via het scherm voor 'Suitebeveiliging' controle 
& status).    
Operator toestemmingen:  dit 'tabblad' zal alleen 
beschikbaar zijn voor operators met de operator 
toestemming "Gebruikers - Suite". 

De optie foto-badging 

Met de functie fotobadge, kunnen 
personeelsfoto's (en handtekeningen) 
worden vastgelegd en bekeken op het 
scherm voor iedere gebruiker.  Selecties 
worden ook geleverd voor het afdrukken van 
foto's en andere informatie op kaarten, 
zowel als voor het ontwerpen van de 
opmaak voor de informatie en de grafieken 
die moeten verschijnen op groepen van 
kaarten. 

De mogelijkheid om beelden vast te leggen of te 
verbinden is een standaard functie, terwijl het 
ontwerpen en afdrukken van kaarten optioneel is --
afhankelijk van uw software licentie.  
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Deze functie werkt met veel gewone types van 
vastlegapparatuur en kaartprinters (zoals beschreven in 
de sectie computer vereisten).   
Opmerking:  om toe te laten de optie foto-badging te 
gebruiken; de kaartprinter en andere vastlegapparatuur 
moeten geïnstalleerd worden volgens de instructies van 
de fabrikant (download de laatste drivers als u toegang 
heeft tot het Internet). 

Licenties worden beheerd via de kleine 
'activeringssleutel' aangesloten op de PC, die de 
software database bevat-samen met het 
hulpprogramma voor licentiebeheer.  Verwant 
onderwerp:  "Software activering en licentie" 

Een foto van een persoon vastleggen: 
Tip:  de volgende stappen kunnen ook gebruikt worden 
om de vooraf geschreven handtekening van een 
persoon te fotograferen (selecteer [Beeld 
handtekening vastleggen]  in plaats van  [Beeld 
vastleggen] ). 

 Het gebruikersformulier zoeken voor de 
specifieke persoon zoals vooraf/hierboven 
beschreven; 

 Klik op de eerste knop (symbool gezicht) 
onder de fotozone aan de rechterkant van 
het scherm. 

 Met de persoon voor de camera, klik op 
[Beeld vastleggen].  Pas de camera (of 
de persoon) aan, naargelang nodig en klik 
op [Beeld vastleggen] als u klaar bent. 

 In het volgende scherm maakt u de 
gewenste aanpassingen, en klikt u 
vervolgens op OK als u klaar bent. 
Voor meer informatie, raadpleeg de item-
beschrijving [Beeld vastleggen].  

Verbinden met bestaande 
beeldbestanden(zoals foto's gemaakt met 
digitale camera): 
Tip:  de volgende stappen kunnen ook gebruikt worden 
om de foto van een handtekening van een persoon te 
verbinden (selecteer [Beeld handtekening 
vastleggen] in plaats van [Beeld vastleggen] ). 

Fotobeelden die reeds beschikbaar zijn op 
uw PC kunnen verbonden worden met 
iedere toepasbare gebruiker, zoals gewenst.   
Types bestanden ondersteund:  de meest gewone 
types van beeldbestanden worden ondersteund--
inclusief BMP, PCX, JPG, etc.  Uitzondering:  "LZW"-

stijl TIFF-bestanden worden niet ondersteund (omwille 
van licentie kwesties).   

Voor verstaanbare resultaten moeten de 
beeldbestanden 100kb of groter zijn.  Opmerking:  om 
de prestatie te verbeteren wordt de beeldresolutie 
aangepast als ieder bestand wordt geïmporteerd.   

Stappen: 

 het gebruikersformulier zoeken voor de 
specifieke persoon zoals vooraf/hierboven 
beschreven; 

 klik op de eerste knop (symbool gezicht) 
onder de fotozone aan de rechterkant van 
het scherm; 

 klik op Opnameprofiel selecteren; 

 verzeker u er van "Beeld uit bestand 
laden" te selecteren als uw vastleg-
apparaat, en klik op [OK]; 

 klik nu op [Beeld vastleggen], en 
lokaliseer en selecteer uw gewenste 
fotobeeld; 

 klik op [Openen];  in het volgende scherm 
maakt u de gewenste aanpassingen, en 
klikt u vervolgens op OK als u klaar bent. 

Voor meer informatie, raadpleeg de item-beschrijving 
[Beeld vastleggen]. 

Een handtekeningbeeld creëren: 
Tip:  dit kunt uitgevoerd worden met een schrijftablet 
(aangeraden), of uw muis.   

 Het gebruikersformulier zoeken voor de 
specifieke persoon zoals vooraf/hierboven 
beschreven; 

 klik op de eerste knop (symbool gezicht) 
onder de fotozone aan de rechterkant van 
het scherm; 

 met de specifieke persoon vóór de PC, 
selecteer [Handtekening tekenen];   

 de handtekening zetten met het 
schrijftablet of muis.   

Voor meer informatie, raadpleeg de item-beschrijving 
[Handtekening tekenen]. 
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Standaard foto-badging 
selecties 

- (persoonsfoto-beeld): het 
vastgelegde beeld van de specifieke 
persoon (dit kan direct vastgelegd, of 
opgenomen vanuit een bestand); 

- (handtekening van een persoon-
beeld): het vastgelegde beeld van de 
handtekening van een persoon (dit kan 
direct vastgelegd, of opgenomen 
vanuit een bestand); 

- [1ste knop] (symbool gezicht): dit opent 
een formulier met een aantal selecties 
voor het vastleggen van foto's en/of 
handtekeningen van de gebruiker; 
Printer en iconen knoppen:  raadpleeg de 
sectie "Optionele functies…" die 
volgt/hieronder.). 

Rechterzijde van het gebruikersformulier 
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----------------------------------------------- 
 
Beeld 
- Huidige opname-apparaat: toont uw huidige 
geselecteerde beeldopname-apparaat ("beeld 
vanuit een bestand laden"); 

- (beeldzone): toont uw voorlopig geselecteerde 
gebruikersfoto; 

- [Opnameprofiel selecteren]: laat toe om een 
verschillend beeldopname apparaat te 
selecteren (of "laad het beeld vanuit een 
bestand"); 

- [Beeld vastleggen]: laat toe om de foto van de 
persoon vast te leggen, of met een beeld uit een 
bestand te verbinden (bijv. van digitale 
zakcamera);  
Bij vraag naar selectie van een opnameprofiel:  
selecteer uw beeldopname apparatuur (of "Beeld uit 
bestand opladen") en klik op OK. 

Details instellingen:  voor meer informatie over de 
instellingen in dit scherm, druk op F1.  Tip:  u kunt 
de gestippelde rand verslepen om uw beeld een 
nieuw kader te geven. 

- [Beeld wissen]: verwijdert ieder beeld uit de 
beeldzone (bijv. om een beeld van een persoon 
uit het gebruikerscherm te verwijderen);  

- [Beeldconfiguratie]:  Laat toe om de 
'aspectverhouding' (hoogte tot breedte) van de 
opgenomen en afgedrukte beelden in te stellen.  
(Over het algemeen, laat de overige instellingen 
ongewijzigd.) 
Tip:  klik op Beeldconfiguratie, selecteer "Fotografie" 
en klik op [Bewerken] ).   

Handtekening 
 Huidige opname-apparaat: toont uw huidige 
geselecteerde beeldopname-apparaat (of "beeld 
vanuit een bestand laden"); 

- (beeldzone): toont uw voorlopig geselecteerde 
handtekening; 

- [Opnameprofiel selecteren]: laat toe om een 
verschillend beeldopname apparaat te 
selecteren (of "beeld vanuit een bestand laden"); 

- [Vastleggen handtekening beeld]:  laat toe om 
de handtekening van de persoon te 
fotografiëren, of met een beeldbestand te 
verbinden (bijv. van digitale zakcamera); 
Bij vraag naar selectie van een opnameprofiel:  
selecteer uw beeldopname apparatuur (of "Beeld uit 
bestand opladen") en klik op OK. 

Details instellingen:  voor meer informatie over de 
instellingen in dit scherm, druk op F1. Tip:  u kunt de 
gestippelde rand verslepen om uw beeld een nieuw 
kader te geven. 

- [Handtekening tekenen]: laat toe om een 
schrijftablet te gebruiken (aangeraden), of uw 
muis om uw handtekening in te voeren. 
(Handtekeningveld):  toont uw handtekening terwijl u 
die invoert.  Tip:  het beste is om het scherm te 
bekijken terwijl u tekent (dit kan enige praktijk vergen). 

[Wissen]:  klik hierop om het scherm te wissen en 
probeer uw handtekening opnieuw te zetten; 
[Annuleren]:  klik hier om de taak te onderbreken, wat 
de huidige toegewezen handtekening op haar plaats 
laat (indien aanwezig);[Gereed]:  klik hier om uw 
nieuwe handtekening in te voegen op het 
gebruikersformulier. 

- [Handtekening wissen]: verwijdert ieder beeld 
uit het handtekeningveld (bijv. om een 
handtekening van iemand uit het 
gebruikerscherm te verwijderen); 

- [Beeldconfiguratie]: laat toe om het 'aspect 
verhouding' (verhouding hoogte tot breedte) van 
de vastgelegde en afgedrukte beelden in te 
stellen.  (Over het algemeen, laat de overige 
instellingen ongewijzigd.) 
Tip:  klik op Beeldconfiguratie, selecteer 
"Handtekening" en klik op [Bewerken] ).   

De 1ste knop klikken (symbool gezicht) 
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Optionele functies (Optie 
Foto-badging) 
Kaart afdrukken 
(Vereist de optie Foto-badging) 
 Het gebruikersformulier zoeken voor de 

specifieke persoon zoals vooraf/hierboven 
beschreven; 

 verzeker u er van dat het getoonde beeld en 
andere instellingen juist zijn; 

 klik op [Badge printen] (printer symbool) -- 
rechts onderaan het gebruikerscherm;  
lokaliseer daarna en dubbelklik op uw vooraf 
opgeslagen kaartontwerp sjabloon (.gdr 
bestand); 

 in het volgende scherm, selecteer uw printer 
(plus de gewenste eigenschappen), en klik 
vervolgens op OK; 

 in het venster afdrukvoorbeeld, vergroot en/of 
bekijk uw voorbeeld al naargelang gewenst;  
om de kaart af te drukken, klik op Afdrukken 
op de taakbalk (printer symbool).   

Voor meer informatie, raadpleeg de item-beschrijving 
[Badge afdrukken]. 

Kaarten ontwerpen(Vereist de optie Foto-
badging) 
 Open het gebruikerscherm met een 

gebruiker in het scherm; 

 klik op [Badge creëren] (tools symbool) -- 
rechts onderaan het gebruikerscherm, en 
ontwerp uw nieuwe kaartopmaak zoals 
gewenst, of open een vroegere om die te 
bewerken.  bij beëindiging, verzeker u er 
van uw instellingen op te slaan (Bestand, 
Opslaan).   
Voor meer informatie, zoek in de item-
beschrijvingen  "[Badge creëren ] (tools symbool)". 

 
 

- [Badge afdrukken] (printer symbool): laat toe om 
een kaartopmaak bestand te selecteren en de 
persoonsfoto en data af te drukken op een 
toegangskaart. 
Tip:  de knop printerconfiguratie in het venster printer-
afdrukvoorbeeld geeft toegang tot bijkomende 
instellingen (nadat u een printer selecteert en klikt op 
OK). 

- [Kaart printer codeerapparaat configuratie] 
(gekleurde banden symbool): levert bijkomende 
instellingen voor een kaartprinter 
codeerapparaat. 
Tip:  bijkomende informatie wordt apart geleverd.  (Klik 
op de knop en druk daarna op F1 voor help.) 

- [Badge creëren]  (tools symbool): laat toe om 
kaartsjablonen te ontwerpen (d.w.z., instellen 
van de  opmaak en de data die moeten 
verschijnen op groepen van kaarten).   
Tips:   dit lanceert als een apart programma.  Voor 
details over het gebruik van deze software, raadpleeg 
de online help en/of de gedrukte handleiding 
(naargelang van toepassing). 

 U kunt een nieuwe opmaak creëren of een 
bestaande openen om die te bewerken.   

 Kijk rechts van K O aan het rechteruiteinde van de 
taakbalk.  Dit veld laat toe om gewone 
gebruikersdata velden in te voegen (of om te 
vormen) i.p.v. gewone tekst via de knop T.   

 Voor meedere items afgedrukt als één veld:  moet u 
eerst een 'uitdrukking' instellen.   Bewerken 
Uitdrukking definiëren.   Selecteer een veld en 
klik op de knop "Pijl omhoog".   Schrijf een "+" voor 
ieder extra item, en voeg extra tekst toe tussen 
dubbele aanhalingstekens.   
Voorbeeld:     Familienaam+", "+Voornaam 

 *Kaartnummer*:  als u een 'Kaartnummer' tussen 
asterisken (*) ziet, dan behoort dit tot de 
magneetstrip encodering voor gebruik als 
toegangskaarten.  Voor ander kaartgebruik (of 
afdrukken van het kaartnummer), selecteer 
'Kaartnummer' zonder de asterisken. 

 Magneetstrip encodering (kaarttoegang vs. andere 
gebruiken):    
1)  Verwijs naar   [Configuratie kaartprinter 
encoder], vooraf/hierboven;   
2)  Ga naar  Bewerken Kaart encodering; 
3)  Selecteer het 'spoor' (Spoor 2 is 
typisch/gewoon); 
4)  Selecteer het gewenste item: 
      voor magneetstrip toegangskaarten:  
*Kaartnummer* (met asterisken); 
      voor andere gebruiken:  gewenste item (bijv., 
'Kaartnummer'); 
5)  [Veld toevoegen],       [OK]. 

Kaart-Badge update voor 
taalondersteuning (v4.62) 
Vroeger konden kaarten alleen worden afgedrukt 
door een operator met dezelfde taal als degene die 
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de badge lay-out maakte.  Dit werd gewijzigd in 
Director v4.62 door numerieke referenties toe te 
voegen aan het einde van de veldnamen zoals die 
worden gebruikt door de kaart-badging software.   

Alle bestaande kaartlay-outs drukken nog steeds af 
in de oorspronkelijke taal (zie opmerkingen). 

Als u wilt dat operators met andere talen in staat zijn 
om kaarten af te drukken, dan moet u: 

 Upgraden naar Director v4.62 (zie opmerkingen); 

 Alle kaartlay-outs bijwerken (of nieuwe maken) 
ALLEEN met gebruik van de nieuwe stijl voor 
de veldnamen.   

Opmerkingen:  deze functie wordt gedeeltelijk 
ondersteund in Director v4.61.  Bij gebruik van 
aangepaste gebruikersvelden heeft u v4.62 nodig.  
Om afdrukken in iedere taal toe te laten moeten 
kaartlay-outs met aangepaste gebruikersvelden met 
een onderstrepingsteken "_" in de veldnaam worden 
bijgewerkt met gebruik van de nieuwe stijl voor 
veldnamen.   

Verloren kaarten 

Waarschuwing:  in het scherm voor de specifieke 
gebruiker kunnen kaarten worden ingesteld als 
verloren.  Deze benadering wordt gewoonlijk 
verkozen omdat gebruikersgegevens hier 
automatisch worden getransfereerd (inclusief 
gebruikersnaam en ID), en op die manier kan hier 
geen kaartnummer worden toegevoegd als de kaart 
nog aan een gebruiker is toegekend.   

Verwant:  YourAccount, Gebruikers  Gebruikers 
(Binnenkomenden / Paneelgebruikers) 

Verloren kaarten 
Verloren kaarten kunnen geïdentificeerd 
worden als zodanig om te verzekeren dat ze 
in de toekomst niet worden gebruikt, en dat 
verloren kaartnummers niet toevallig 
opnieuw worden in gebruik genomen.   
Tips:   de vereiste toestemming voor toegang tot deze 
functie is dezelfde als voor de bovenliggende map 
(Gebruikers);   het rapport "Gebruikerstoegang" kan 
gebruikt worden om een lijst van verloren kaarten te 
bekijken of af te drukken.   

Verwant:  [Rapporten], Gebruikerstoegang    
Rapporteren van gebruikerstoegang bevoegdheden ... 

Verloren kaarten: 

 krijgen geen toegang indien 
gepresenteerd bij een lezer; 

 kunnen hier niet toegevoegd / 
geïdentificeerd indien nu toegewezen aan 
een gebruiker (inclusief aan gedeelde 
gebruikers); 

 kunnen niet toegewezen aan gebruikers 
indien hier al [Toegevoegd].   

Hoe geraakt u hier 
Iconen balk:  Verloren kaarteIn de Boom:  
YourAccount, Gebruikers, Verloren 
kaarten 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', en lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Raster / Formulier beeld:  deze functie gebruikt alleen 
een 'Formulier' beeld.   

Wat u kunt doen 
 Een verloren kaart toevoegen / 

identificeren:  het kaartnummer invoeren 
in het veld voorzien (boven rechts), en 
klikken op [Toevoegen].   

 Een bestaande zoeken:  zoek het 
gewenste kaartnummer in de lijst.  Anders 
kunt u [Toevoegen] proberen met het 
kaartnummer, en wacht af of u een 
foutmelding krijgt.   
Tip:  verloren kaarten worden op nummer gesorteerd 
van laag naar hoog, hoewel nullen aan de linkerkant 
worden weggelaten.   

 Een kaart uit de lijst verwijderen:  zoek 
en selecteer het gewenste kaartnummer 
in de lijst en klik op [Kaart gevonden].   
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In dit formulier 
- Verloren kaartnummers:  het veld 
aan de linkerkant van het formulier 
toont een lijst met kaarten die werden 
geïdentificeerd als 'verloren'.   
Tips:  gebruikersnamen en ID's staan alleen 
in de lijst van kaarten die via het scherm 
"Gebruikers" als verloren worden 
geïdentificeerd.  Om de lijst per 
kaartnummer, gebruikersnaam, enz. te 
sorteren, klikt u op de gewenste kolomkop.  
Alle nullen aan de linkerkant worden 
weggelaten bij het sorteren op 
kaartnummers.   

Verwant:  YourAccount, Gebruikers  
Gebruikers (Binnenkomenden / Paneelgebruikers) 

------------------------- 
- Verloren kaartnummers invoeren:  het veld 
rechts boven waar u een kaartnummer invoert 
dat als 'verloren' moet geïdentificeerd worden.   

- [Toevoegen]:  Na het invoeren van een 
kaartnummer, klikt u op [Toevoegen] om deze 
aan de lijst verloren kaarten toe te voegen. 
Opmerking:  kaarten toegewezen aan een gebruiker 
kunnen hier niet toegevoegd / geïdentificeerd worden.  
(U moet de gebruiker eerst een ander kaartnummer 
toekennen.)   
Alternatief:  u kunt de gebruiker ook als "Verloren" 
instellen binnen het gebruikersscherm.  Deze 
benadering wordt gewoonlijk verkozen omdat 
gebruikersgegevens automatisch naar hier worden 
getransfereerd (inclusief gebruikersnaam en ID).   

Verwant:  YourAccount, Gebruikers  Gebruikers 
(Binnenkomenden / Paneelgebruikers) 

- [Kaart gevonden]:  verwijdert een 
geselecteerde kaart uit de lijst.  (Klik in de 'rij' 
met de gewenste kaart, en selecteer [Kaart 
gevonden].)   
Tip:  dit maakt het kaartnummer beschikbaar voor 
gebruik in het systeem.  (d.w.z. dat de kaart aan een 
gebruiker kan toegewezen worden indien gewenst.)   

Terugvalgebruikers (kunnen 
tijdens communicatiestoring 
binnenkomen) 

Terugvalgebruikers voor een paneel 

Bij ieder paneel worden meerdere 
kaarttoegangsmodi ondersteund voor 
gebruik in geval van een 
communicatiestoornis (d.w.z., een deur- of 
elevatorcontroller module niet kan 
communiceren met het systeempaneel).  
Deze functie (deur terugvalmodus), bevat 
een selectie om tot 10 specifieke gebruikers 
toegang te geven tijdens een 
'communicatiestoornis'.  Deze gebruikers 
staan bekend als "Terugvalgebruikers". 
Elevator (lift) cabines:  deze functie wordt ook 
ondersteund voor individuele elevator (lift) cabines.  
Verwant onderwerp:  "Elevators (liften) en 
geassocieerde lezers" 

'Terugvalgebruiker' modus 
verzekeren is ingeschakeld 

Hoe hier te geraken 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Iconen balk:  Systeemtoegang 

Gebruikers Verloren kaarten 
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In de boom:  Configuratie (klik op 

"+"), Systeem, Toegang  (Onder 
de specifieke paneelgroep en paneel--indien 
aanwezig in de 'boom'.)   

Verwant onderwerp:  "Andere bureaublad 
keuzes" 

Stappen: 
verzeker u er van in het 'Raster' 
beeld te staan (klik op de taakbalk 
knop Formulier / Raster indien 
nodig). 

Selecteer het tabblad "Speciaal" en 
verzeker u er van dat de Deur 
terugvalmodus staat ingesteld op "10 
terugvalgebruikers".  Als u klaar bent, klik op 
[Opslaan]. 

"Terugvalgebruiker" zal nu verschijnen onderaan het 
veld 'Configuratie' van de boom (voor het specifieke 
paneel). 

Om de "Terugvalmodus" voor een elevator (lift) in te 
stellen, raadpleeg de sectie "Elevators (liften) en 
geassocieerde lezers".   
 
 

- Deur terugvalmodus: kaarten die toegang 
moeten krijgen als de deurcontrole module 
niet kan communiceren met het hoofdpaneel.  
(Stel dit in op "10 Terugvalgebruikers"). 

Terugvalgebruikers bekijken of 
toewijzen 

Hoe hier te geraken 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Iconen balk:  Terugvalgebruikers 
In de boom:  Configuratie (klik op "+"), 
Terugvalgebruikers (Onder de specifieke 
paneelgroep en paneel--indien aanwezig in de 'boom'.)   
Verwant onderwerp:  "Andere bureaublad keuzes" 

Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren.   

Wat u kan doen 
 Een terugvalgebruiker toewijzen:  Klik 

op [+] onderaan het formulier, of klik met 

de rechter muisknop op het formulier en 
selecteer Nieuw toevoegen in het 
keuzemenu.   

 Bekijken/wijzigen van een bestaande:  
één selecteren uit de keuzelijst onderin 
het formulier.   

 Een terugvalgebruiker zoeken:  Klik op 
het symbool 'verrekijker'.  Voer daarna de 
naam in en klik op [Zoeken].   
Tip:  u kan op naam zoeken of met de eerste paar 
tekens--bijv., nam*  

 Toewijzing van een terugvalgebruiker 
verwijderen:  Klik nu met de rechter 
muisknop op een leeg veld in het formulier 
(Indien rasterbeeld: klik met de rechter muisknop 

op het item in de lijst), en selecteer 
"Verwijderen".  Bij vraag naar confirmatie, 
selecteer Ja.  

Werken in rasterbeeld:  u kan:   waarden bekijken of 
invoeren;   met de rechter muisknop op een item 
klikken en in het keuzemenu selecteren;   op een 
kolomkop klikken om die kolom te sorteren. 
(Filter op kolom:  toont alleen items die met een 
ingevoerde waarde overeenkomen of de eerste paar 
tekens -- bijv., nam*.  Een rode kolomkop geeft aan dat 
de lijst gefilterd is.) 

 

Configuratie Systeem Toegang Speciaal  
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Keuzelijst (onderaan het 
formulier) 

- Terugvalgebruiker:  hier selecteert u 
een terugvalgebruiker om die te 
bekijken of te bewerken.  Dit veld toont 
een referentienummer dat werd 
toegewezen door het systeem (1-10), 
plus het gebruikersnummer/ID, eens 
dit werd toegewezen. 

In dit formulier 
- Gebruikersnummer: 
gebruikersnummer/ID zoals 
toegewezen door het systeem toen 
deze gebruiker werd geconfigureerd.  Tip:  na 
invoering van het gebruiker-ID, klik ergens in het 
formulier om de details van die gebruiker te 
bekijken. 
Uitzondering:  voor een "Gebruiker 
aanmeldingsmodus" ingesteld op "Kaart #", zal dit 
veld vragen om het Kaartnummer in te voeren.   
Verwant onderwerp:  onder "Volledig account 
paneelinstellingen", zoek naar  
" Instelling ",  daarna "Gebruiker 
aanmeldingsmodus".   

Overige instellingen 
- De overige informatie in dit formulier bevat 
details over die gebruiker. 
Tip:  het scherm wordt bijgewerkt als u het verlaat, of 
klik op Opslaan op de taakbalk.  Verwant 
onderwerp:  "Gebruikers 
(Binnenkomenden/Paneelgebruikers)".   

Systeem onderhoudstaken 

Wachtwoord en persoonlijke ID-
nummer (PIN) kwesties 

Standaard wachtwoord 
Deze software bevat een standaard operator 
wachtwoord dat onmiddellijk moet gewijzigd 
worden om te verzekeren dat alleen 
bevoegde personen toegang zullen krijgen 
tot het systeem.   

Standaard operator naam en wachtwoord:  Operator,   
1234 

Standaard operator wachtwoord 
wijzigen 
 Aanmelden als standaard operator; 
 Het menu Bestand openen en 

Wachtwoord wijzigen selecteren; 
 Het nieuwe wachtwoord invoeren, 

Tabblad indrukken en het wachtwoord 
opnieuw invoeren; 

 Bij voltooiing, druk nog eens op [Enter] (of 
klik Ok). 

Verzeker u er van een gemakkelijk te herinneren 
wachtwoord te kiezen. 

Standaard service PIN 
Op dezelfde manier zal ieder account een 
standaard service PIN hebben die een 
service technicus toelaat om verschillende 
taken uit te voeren via een systeem 
toetsenbord.  Dit moet onmiddellijk gewijzigd 
worden voor ieder account en bijgewerkt 
voor de specifieke panelen. 

Standaard service PIN voor een 
account wijzigen 
 Als standaard operator aanmelden (of 

iemand met machtiging om de service PIN 
te wijzigen); 

 Account informatie selecteren op de 
Iconenbalk, of klik op uw site/accountknop 

Configuratie Terugvalgebruiker 
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in the boom en selecteer 
Account informatie. 

 Selecteer de tab "Service PIN". 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', 
lokaliseer en dubbelklik op het gewenste 
account. 

 Klik op [Service PIN wijzigen] op 
het formulier.   

 De nieuwe service PIN invoeren, 
Tab indrukken en de PIN opnieuw 
invoeren. 

 Bij voltooiing, druk nog eens op 
[Enter] (of klik Ok). 

Tip:  Selecteer een service PIN dat 
gemakkelijk te herinneren is, en verzeker u 
er van dat alle service technici voor de 
specifieke accounts zich bewust zijn van 
deze wijziging. 

Om paneel(en) te updaten met een 
nieuwe service PIN, raadpleeg de 
sectie "Paneelcommunicatie en 
updates".   
 
 
- Wachtwoord: het gewenste/nieuwe 
wachtwoord voor de operator. 

- Wachtwoord opnieuw invoeren: voer 
het nieuwe wachtwoord opnieuw in (dit 
helpt beschermen tegen schrijffouten). 

- [Ok]: bevestigt (stelt) het nieuwe 
wachtwoord (in). 

- [Annuleren]: onderbreekt de wijziging 
van het wachtwoord (behoudt het 
vorige). 

Verzeker u er van een gemakkelijk te 
herinneren wachtwoord te kiezen.   

Tip:  verzeker u er van het belang van het 
geheim houden voor andere operators te 
onderstrepen. 

---------------------------------------------------- 

- PIN: de gewenste/nieuwe service PIN. 

- PIN opnieuw invoeren: voer de nieuwe PIN 
opnieuw in (dit helpt beschermen tegen 
schrijffouten). 

- [Ok]: bevestigt (stelt) de nieuwe service PIN 
(in). 

- [Annuleren]: onderbreekt de wijziging van de 
PIN (behoudt de vorige). 

Tip:  selecteer een service-PIN die gemakkelijk te 
herinneren is, en verzeker u er van dat alle service 
technici voor de specifieke accounts zich bewust zijn 
van deze wijziging.  Bovendien, verzeker u er van alle 
gebruikers te herinneren aan het belang om hun PIN 
geheim te houden (vooral voor service technici). 

Het menu Bestand 

 

Bestand Wachtwoord wijzigen 

 

 
Account informatie Service PIN  

 

[Service PIN wijzigen] 
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Opmerking:  lokale configuratie via een LCD-
toetsenbord wordt ondersteund voor systemen met één 
paneel, ingesteld op "Karakteristieken set" 1 – 4 (tot 
1000 gebruikers).  De service PIN kan echter alleen 
gewijzigd worden via de software (alle wijzigingen 
lokaal uitgevoerd worden genegeerd/overschreven). 

Onderwerpen die behoren tot de "Feature Set":  
"Volledige account paneelinstellingen", en 
"Systeemcapaciteiten".   

Uitgebreide systemen--Software vs. 
paneelverschillen / -conflicten 
controleren 

Verschillen tussen de database en 
individuele panelen 
Vooral bij uitgebreide systemen die 
misschien niet frequent met de individuele 
sites, panelen communiceren, raken 
eventueel uit synchronisatie met de software 
database na verloop van tijd. 

Database conflicten controleren 
Om database vs. paneelconflicten te 
controleren, het menu Extra openen en 
Database conflicten controleren 
selecteren.  Raadpleeg daarna de 
itembeschrijvingen voor dit scherm terwijl u 
de lijst bekijkt. 
Indien aangemeld bij meerdere servers:   deze functie 
behoort tot één server tegelijkertijd.  (Ga naar [Servers] 
in de 'boom' en dubbelklik op de gewenste server of 
een geassocieerd account.) 

Een account (per ID)  zoeken en 
conflicten corrigeren 
Om een account per ID-nummer te 
lokaliseren, selecteer [Accountmappen] in 
de 'boom'.   
Als u meerdere accountmappen heeft:  klik met de 
rechter muisknop in een leeg veld aan de rechterkant 
van het scherm en verzeker u er van dat "Alle accounts 
onder dit knooppunt tonen" is geselecteerd. 
Tip:  klik op de kolomkop om per account ID's te 
sorteren. 

[Accountmappen]   (in the 'boom') 

 

Lokaliseer daarna (en dubbelklik) het 
account in de lijst aan de rechterkant van 
het scherm. 

Om een conflict te corrigeren, selecteer het 
specifieke onderwerp in de 'boom' of op de 
iconenbalk (zoals "Gebruiker"), en volg de 
schermen met conflictresolutie die 
verschijnen. 

Voor meer details over het beantwoorden van een 
individueel conflict resolutiescherm, klik in het 
specifieke scherm en druk daarna op F1 (of controleer 
de index voor een onderwerp over het verbeteren van 
conflicten). 

Updaten/synchroniseren panelen:  voor meer details 
om een communicatiesessie in te stellen met een 
panel, en data te transfereren of te synchroniseren, 
raadpleeg de sectie  "Paneelcommunicatie en 
updates".   
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 Dit scherm toont een lijst conflicten tussen de 
software database en de instellingen ingesteld 
bij de individuele sites/panelen. 

- Naamvorm, account-ID:  items uit de lijst 
behoren tot het onderwerp/vorm waarin een 
conflict zit, en het ID-nummer van het specifieke 
account (NIET de ID voor  item/gebruiker). 

Paneel vs. Software conflicten moeten gecorrigeerd 
worden vóór u de volgende extra database 
onderhoudstappen uitvoert. 

 

Client/server systemen:  bezig met 
testen wie nog is aangemeld bij de 
database 

Om de systeem database te 
controleren/herstellen, moeten alle 'kopieën' 
van de Guardall Director software en 
paneelcommunicatie software afgesloten 
zijn (d.w.z., op alle Guardall Director PC's).   

U kan nagaan om te zien of andere 
operators op dit ogenblik zijn aangemeld bij 
de centrale database door het menu Extra 
te openen, en Wie is aangemeld te 
selecteren).   

Indien aangemeld bij meerdere servers:  deze functie 
werkt ook bij een multi-server aanmelding (de lijst zal 
operators tonen die zijn aangemeld voor iedere server). 

Tip:  details over het afsluiten van de Guardall Director 
software, en 'reservekopie maken', herstellen of 
repareren van de database zitten bevat in de volgende 
onderwerpen. 

 
 

Het menu Extra Database op conflicten 
controleren 
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- Dit scherm toont een lijst met alle 
operators die op dit ogenblik zijn 
aangemeld bij de centrale MONTIOR 
Guardall Director database (inclusief 
uzelf). 
Alle 'kopieën' van de Guardall Director 
software en paneelcommunicatie software 
moeten afgesloten zijn om het 
hulpprogramma voor database reparatie uit 
te voeren. 

 

Guardall Director database 
tabellen controleren / 
repareren 

Het hulpprogramma database 
controle/reparatie 
In geval van energieonderbreking of 
foute afsluiting, enz., kan de 
Guardall Director database 
beschadigd raken, wat resulteert in 
ongebruikelijke of cryptische 
foutberichten. 

Het hulpprogramma voor database 
tabelreparatie geleverd bij de Guardall 
Director kan de database op fouten 
controleren, en kan gewoonlijk alle 
problemen die het vindt herstellen.  
Bovendien, dit hulpprogramma comprimeert 
de database zodat die minder ruimte in 
beslag neemt. 
Tip:  als een database niet kan gerepareerd worden, 
kan u ook terugkeren naar een vorige kopie (d.w.z., een 
reservekopie herstellen).  Dit wordt beschreven in een 
volgende sectie. 

In een client-server Guardall Director 
systeem is het hulpprogramma 
database/tabelherstel alleen beschikbaar 
via de server PC. 
Director-server PC:  dit is de PC die "...Director-
Server.exe" bevat".   

Vóór de Guardall Director database tabellen 
te controleren/repareren, eerst: 
1) client/server systemen:  zich er van verzekeren dat 

geen kopieën van de Guardall Director (of 
communicatie) software bij de database zijn 
aangemeld (Extra menu, "Wie is aangemeld"--zie 
vorig onderwerp voor meer details).   

2) Afsluiten van uw Guardall Director (en 
communicatie) software (details volgen verder). 

Opmerking:  de communicatie software behoort tot de 
PC's die met systeempanelen verbinden--via kabel, 
modem of IP-LAN/WAN ((V3.3). 

De Guardall Director software 
afsluiten 
Bij de Guardall Director server en iedere 
client PC (die deze hoofddatabase gebruikt): 

 open het menu Bestand; 
 selecteer Afsluiten; 
 bij vraag naar confirmatie, selecteer Ja. 

Communicatiemodules afsluiten 
Bij iedere PC die met systeempanelen of -
modems verbindt: 

 open de taakbalk (beweeg de muis naar 
de rechter onderkant van het scherm); 

 zoek naar een 
telefoon/communicatiesymbool aan de 
rechterkant; 

Het menu Extra Wie is aangemeld 
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 indien aanwezig, klik dan met de 
rechter muisknop op dit symbool, 
en selecteer Afsluiten in het 
keuzemenu; 

 bij vraag naar confirmatie, 
selecteer Ja. 

Guardall Director database  
controleren / repareren 
Verzeker u er van dat alle kopieën van de 
Guardall Director software (en 
geassocieerde server en 
communciatiecomponenten) zijn afgesloten.   

Bij uw Guardall Director workstation 
(server PC bij client-server) het 
Windows menu Start openen, 
selecteer dan Programma's, 
Guardall Director V4 en Guardall 
Director-Repair. 
------------------------- 
Onder Database repareren , klik op 
[Database repareren], en wacht tot het 
scherm met bevestiging 'geslaagd' 
verschijnt.  Klik daarna op [OK] om het 
bevestigingsscherm te sluiten, en klik op [x] 
in de bovenste rechterhoek van het scherm 
'Director-Repair' om het hulpprogramma 
database controle/reparatie te sluiten. 

Tip:  voor meer details over kopiëren van de database 
(reservekopie), of terugkeren naar een vorige kopie 
(herstel), raadpleeg de volgende sectie/hieronder.   
 
 
Database reparatie 
- [Database repareren]: klik hier om het bestand 
met de Guardall Director database te 
controleren/repareren (en te comprimeren).   

 Client/server systemen:  in een client-server Guardall 
Director systeem, is dit hulpprogramma alleen 
beschikbaar bij een server PC, en alle geassocieerde 
kopieën van de Guardall Director software moeten 
afgesloten zijn om de database te repareren of te 
herstellen.  (Om na te gaan of nog iemand is 
aangemeld bij de database, raadpleeg het vorige 
onderwerp/hierboven.) 

Director-server PC:  dit is de PC die "...Director-
Server.exe" bevat".   

- [x]: bij voltooiing, klik op dit symbool in de 
bovenste rechterhoek van het formulier om het 

hulpprogramma database controle/reparatie te 
verlaten. 

- Reservekopie/herstel  : voor meer details 
over kopiëren van de database (reservekopie), 
of terugkeren naar een vorige kopie (herstel), 
raadpleeg de volgende sectie/hieronder.   
Opmerking:  'reservekopieën' kunnen rechtstreeks 
gemaakt via de Guardall Director software, of via het 
hulpprogramma voor database reparatie.  De 
database repareren of herstellen van een vorige 
'reservekopie' kan alleen uitgevoerd via het 
hulpprogramma voor database reparatie.  Bovendien, 
(alleen) 'reservekopieën' van de database kunnen snel 
uitgevoerd worden, zonder de Director workstations uit 
te schakelen.   

------------------------- 
- Gebruikersaanmeldingen :  deze functie 
wordt apart gedocumenteerd.   
Verwant onderwerp:  "Geavanceerde database 
functies". 

Reservekopie maken of herstellen 
van database 

Database 'Reservekopieën' 
Een reservekopie maken van de database 
betekent beschermen tegen verlies van 
gegevens of corruptie omwille van een fout 
in de harde schijf, energiestoornis, enz.   
Tip:  een 'reservekopie' van de database is ook 
gecomprimeerd zodat die minder ruimte in beslag 
neemt ( V3.30 Guardall Director). 

Guardall Director.Exe.exe Database repareren  

 



21-0381D v4.7.4 Welkom Rapport Control Admin Sys Config Tech-Ref 165 

Reservekopieën van de database 
moeten geregeld uitgevoerd 
worden om te beschermen tegen 
harde schijf storingen en/of data 
corruptie.  (Kopieën moeten 
opgeslagen worden op meerdere 
drives/media, en extra kopieën off-
site om beschikbaar te zijn in geval 
van brand, enz.) 

Client/server systemen:  bij starten met 
Guardall Director V3.30, kunnen database 
'reservekopieën' gemaakt vanaf ieder Guardall Director 
workstation 'online'--zonder zorgen of de client PC's zijn 
aangemeld. 

Opmerking:  dit is alleen waar voor de database 
reservekopie functie--niet voor repareren of herstellen 
van een reservekopie met gebruik van het aparte 
database reparatie hulpprogramma. 

Na opwaarderen van de Guardall Director software:  
iedere nieuwe versie van de Guardall Director software 
zal typisch gebruik maken van een opgewaardeerd 
database formaat.  Daarom moet ook een nieuwe 
'reservekopie' gemaakt worden nadat de software werd 
opgewaardeerd (wat inhoudt dat de database wordt 
omgevormd voor gebruik met de nieuwe software). 

Voorbereiding 
Om een 'reservekopie' te maken van uw 
database moet u gewoonlijk eerst: 
1) zich er van verzekeren dat de software 

database en panelen gesynchroniseerd 
zijn. 
(Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Paneelcommunicatie en updates", en/of een 
voorgaande sectie over het testen op 
paneelverschillen.)   

2) Optioneel:  voer het hulpprogramma voor 
controle/reparatie uit zoals beschreven in 
het vorige onderwerp/hierboven. 
Tip:  de functie reservekopie zal de database 
controleren op fouten, en u vragen of u die eerst 
moet repareren. 

Reservekopies maken op een gedeelde 
netwerkschijf:  als u niet in staat bent om een 
gedeelde netwerkschijf te bereiken, is misschien een 
extra instelling nodig.  Voor meer details, raadpleeg de 
sectie "Windows 2000/XP bevoegdheden" (onder "PC-
problemen en software installatie").   

Een database 'reservekopie' maken 
met de Director software 
Ga naar het gewenste workstation en 'meld 
u aan' bij de Guardall Director software. 
Om de database 'reservekopie' functie te 
gebruiken: 

 selecteer Database onderhoud op de 
iconenbalk, of; 

 klik op [Beheer] in the boom, en selecteer 
Database onderhoud. 

Op de "Reservekopie" tab, verzeker u er van 
dat de waarden "Reservekopie map" en 
"Aantal reservekopieën te behouden" 
staan ingesteld zoals gewenst. 
Voor meer details, raadpleeg de itembeschrijvingen 
voor dit scherm. 
Client-server Guardall Director systemen:  zie de 
opmerking voor de instelling van "Reservekopie map". 

Klik daarna op [Reservekopie database 
nu] op het formulier.  Wacht tot een 
'geslaagd' bevestigingsbericht verschijnt, en 
klik daarna [OK]. 
Geplande back-ups:  om back-ups automatisch in te 
stellen op een vaste tijd, zie "Back-ups automatisch 
instellen" (volgt hierna/hieronder). 

Opmerking:  bij starten met V3.3., creëert de 
'reservekopie' twee bestanden (.BAK en .XDF).  Beide 
bestanden zijn nodig om de database te herstellen.   
 
 

- [Reservekopie map]: de map/locatie waar 
database kopieën moeten geplaatst worden 
(voer de gewenste locatie in, of klik op de knop 
en selecteer de gewenste locatie).   
Gedeelde/netwerk mappen:  u kunt geen 
'toegewezen' letters van de stations gebruiken  Zorg 

Beheer Database onderhoud Reservekopie  
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ervoor om gedeelde/netwerk mappen in te voeren 
met het volgende formaat: 
"\\PcName\ShareName\MoreFolders" (zonder de 
aanhalingstekens). 

Client-server opmerking:  in een client-server 
Guardall Director systeem doet de 'reservekopie' zich 
feitelijk voor bij de Guardall Director server PC.  Dus 
moet de locatie hier ingevoerd worden alsof u aan die 
PC zat.  Director server PC:  Dit is de PC die in 
werking is "...Director-Server.exe". 

Reservekopies maken op een gedeelde 
netwerkschijf:  als u niet in staat bent om een 
gedeelde netwerkschijf te bereiken, is misschien 
een extra instelling nodig.  Voor meer details, 
raadpleeg de sectie "Windows 2000/XP 
bevoegdheden" (onder "PC-problemen en software 
installatie").   

- Aantal reservekopieën te bewaren: eens dit 
aantal 'reservekopieën' werden gecreëerd (in de 
tijd), beginnen nieuwe 'reservekopieën' de oude 
te vervangen in de map.  Voer uw gewenst 
aantal bestanden in dat moet behouden blijven 
(1 - 52). 

- [Nu reservekopie database maken]: klik hier 
om een 'reservekopie' te maken van het 
Guardall Director database bestand. 
Opmerking:  'reservekopieën' kunnen ook gemaakt 
worden via het hulpprogramma voor database 
reparatie.  Database herstellen kan alleen gebeuren 
via het hulpprogramma voor database reparatie.  
(Server PC als het gaat om een client-server Guardall 
Director systeem). 

Tip:  voor meer details over terugkeren naar een 
vorige kopie van de database (herstellen), raadpleeg 
het volgende onderwerp/hieronder.   

------------------------- 
- Gebruiker importeren :  deze functie wordt 
apart gedocumenteerd.  Verwant onderwerp:  
"Geavanceerde database functies". 

Automatische Backup 
 Hiermee is het mogelijk om op gezette tijden 
en momenten reservebestanden aan te 
maken.  Dit wordt apart gedocumenteerd (als 
vervolg)   

Een database 'reservekopie' maken 
met het hulpprogramma tabelherstel 

Bij de software  V3.30, kan u een 
reservekopie maken met het 
hulpprogramma Database reparatie op uw 
Guardall Director workstation (server PC 
indien client-server). 
Waarschuwing:  de "back-up map" en "# dagen te 
bewaren" van de waarden moet geconfigureerd zijn 
via de Director software.  Om deze instellingen te 
bekijken of te wijzigen, raadpleeg het vorige 
onderwerp.   

Geplande back-ups:  om back-ups automatisch in te 
stellen op een vaste tijd, zie "Back-ups automatisch 
instellen" (volgt hierna/hieronder). 

Client/server systemen:  bij starten met Guardall 
Director V3.30, kunnen database 'reservekopieën' 
gemaakt 'online'--zonder zorgen of de client PC's zijn 
aangemeld. 

Om deze methode te gebruiken:   

 open het Windows menu Start, en 
selecteer Programma’s, Guardall 
Director V4 en Guardall Director-Repair; 

 onder Reservekopie/herstellen , klik 
op  
[Reservekopie database];   

 wacht tot een 'geslaagd' 
bevestigingsbericht verschijnt, en klik 
daarna [OK]; 

 klik op [x] in de bovenste rechterhoek van 
het scherm 'Director-Repair' om het 
hulpprogramma database 
controle/reparatie te sluiten. 

Opmerking:  bij starten met V3.3., creëert de 
'reservekopie' twee bestanden (.BAK en .XDF).  Beide 
bestanden zijn nodig om de database te herstellen. 
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Reservekopie database 
- [Reservekopie database]: klik hier 
om een kopie te maken van de 
database (d.w.z., een 'reservekopie' 
maken). 
Waarschuwing:  de "back-up map" en "# 
dagen te bewaren" van de waarden moet 
geconfigureerd zijn via de Director software.  
Om deze instellingen te bekijken of te 
wijzigen, raadpleeg het vorige onderwerp.   

Tip:  'reservekopieën' van de database 
kunnen ook rechtstreeks gemaakt worden 
via de Guardall Director software.  
Bovendien, (alleen) 'reservekopieën' van de 
database kunnen snel uitgevoerd worden, 
zonder de Director software uit te 
schakelen. 

- [x]: bij voltooiing, klik op dit symbool in 
de bovenste rechterhoek van het 
formulier om het hulpprogramma 
database controle/reparatie te 
verlaten. 

- [Herstellen database]  en  Repareren 
database : details over controleren/repareren 
van de database verschijnen 
hiervoor/hierboven.  voor meer details over 
terugkeren naar een vorige kopie van de 
database (herstellen), raadpleeg het volgende 
onderwerp/hieronder.   
Opmerking:  de database repareren of herstellen van 
een 'reservekopie' kan alleen uitgevoerd via het 
hulpprogramma voor database reparatie.  Client-
server systemen:  in een client-server Guardall 
Director systeem is dit hulpprogramma alleen 
beschikbaar bij de Director-server PC.  Director-server 
PC:  dit is de PC die "...Director-Server.exe" bevat".   

------------------------- 
- Gebruikersaanmeldingen :  deze functie 
wordt apart gedocumenteerd.   
Verwant onderwerp:  "Geavanceerde database 
functies". 

Back-ups instellen om automatisch 
plaats te vinden (Geplande back-
ups) v4.5 
Vanaf Director V4.5 kunt u back-ups 
automatisch doen plaatsvinden op een 
geplande tijd.  Zorg ervoor dat u eerst een 
back-up handmatig uitvoert om er zeker van 
te zijn dat er geen problemen zijn met de 
doelmap, enz.   

Waarschuwing:  de "back-up map" en "# dagen te 
bewaren" van de waarden moet geconfigureerd zijn via 
de Director software.  Om deze instellingen te bekijken 
of te wijzigen, raadpleeg "Een database 'back-up' 
maken met de Director software" (hiervoren / 
hierboven).   

Stappen:   
1) Ga naar gewenste werkstation en log in 

bij de Guardall Director software.   
2) Ga naar de database 'backup' optie: 

 Selecteer Database Onderhoud 
vanaf uw ‘My Tools’ taakbalk, of; 
 Klik op [Beheer] in de boomstructuur 
en selecteer Databaseonderhoud.   

3) Raadpleeg de onderwerpbeschrijvingen 
voor dit scherm terwijl u selecties maakt.   

 

Guardall Director-Repair.exe 
Reservekopie/herstellen  [ Reservekopie 

database ] 
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In Director v4.5 - 4.6x, verscheen deze optie 
in het rechterklikmenu van de Director-
Server (folder/keypadicoon op Windows-
taakbalk).   

Automatische Backup 
- Instellen Automatische Backup:  
Selecteer deze optie om automatisch 
backups aan te maken.   
Opmerking:  Deze optie is alleen 
beschikbaar na het selecteren/aangeven 
van een backupfolder.   

- Frequentie (dagen):  stelt in hoe vaak 
geplande back-ups zullen plaatsvinden 
(d.w.z., één keer om de zoveel 
dagen—naargelang uw selectie). 

- Begintijd:  stelt de begintijd in voor de 
geplande back-up.   

- Volgende startdatum:  Hiermee stelt u de 
volgende datum vast voor de eerste/volgende 
geplande backup.   
Waarschuwing:  de "back-up map" en "# dagen te 
bewaren" van de waarden moet geconfigureerd zijn 
via de Director software.  Om deze instellingen te 
bekijken of te wijzigen, raadpleeg "Een database 
'back-up' maken met de Director software" 
(hiervoren / hierboven).   

Terug naar (herstellen van) een 
reservekopie van de Guardall 
Director database 
Als de Guardall Director database corrupt 
raakt (zoals door bliksem of 
energieonderbreking), of verlies (door een 
harde schijf defect), dan kan u terugkeren 
naar een kopie die vroeger werd gecreëerd 
met de functie 'reservekopie'. 
In een client-server Guardall Director 
systeem is de functie voor het herstel van de 
database alleen beschikbaar via de server 
PC. 
Een database reservekopie kan alleen hersteld worden 
voor dezelfde versie van de Director software die de 
reservekopie creëerde (al kan u daarna opwaarderen 
indien gewenst). 
------------------------- 
Vóór de Guardall Director database te 
herstellen, eerst: 
1) Optioneel:  probeer het hulpprogramma om te 

controleren/repareren uit te voeren op uw huidige 
databasse zoals beschreven in een vorig 

onderwerp/hierboven (misschien hoeft u niet terug 
te keren naar een reservekopie). 

2) Client/server systemen:  zich er van verzekeren dat 
geen kopieën van de Guardall Director (of 
communicatie) software bij de database zijn 
aangemeld (Extra menu, "Wie is aangemeld"). 

3) Uw Guardall Director (en communicatie) software 
Afsluiten. 

Meer:  voor meer details over deze taken, raadpleeg 
het onderwerp over controleren en repareren van de 
database (vooraf/hierboven).   

Opmerking:  de communicatie software behoort tot de 
PC's die met systeempanelen verbinden--via kabel, 
modem of IP-LAN/WAN (V3.3). 

Bij uw Guardall Director workstation (server 
PC bij client-server) het Windows menu 
Start openen, selecteer dan Programma's, 
Guardall Director V4 en Guardall 
Director-Repair. 

Onder Reservekopie/herstellen , klik op 
[Bestand], en selecteer uw gewenste 
".BAK" bestand (dubbelklik op het bestand, 
of selecteer het en klik op [Openen] ).  Klik 
daarna op [Herstellen database].  Als het 
bevestigingscherm 'geslaagd' verschijnt, klik 
dan op [OK] om het te sluiten, en klik op [x] 
in de bovenste rechterhoek van het scherm 
'Director-Repair' om het hulpprogramma 
database controle/reparatie te sluiten. 

Een hele PC herstellen 
In geval van een harde schijf defect of 
andere 'catastrofe', zal u: 
1) de computer terug moeten repareren 

Beheer Database onderhoud Reservekopie  
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naar een vertrouwelijke staat; 
2) MS Windows opnieuw 

installeren, en alle software 
zoals nodig--plus de Guardall 
Director software (nieuwe 
versie indien van toepassing); 

3) een database herstelling 
uitvoeren; 
(Details vooraf/hierboven). 

4) bij opwaardering van de 
Director software, de herstelde 
database moeten omvormen. 
QuickRef:  Guardall Director-DB 
Convert.exe 
Verwant onderwerp:  ga naar 
"Opwaarderen van een vroegere 
software versie", en zoek naar stap #6. 

 
 
- [Bestand]: klik hier om uw gewenste 
'reservekopie' bestand te lokaliseren en te 
selecteren (d.w.z., een BAK bestand dat vooraf 
werd gecreëerd).  Tip:  dubbelklik op het 
bestand, of selecteer het bestand en klik op 
[Openen]. 

- [Herstellen database]: klik hier om terug te 
keren naar uw geselecteerde database bestand.  
(U wordt geïnformeerd als het herstel is beëindigd.) 

 Ter herinnering:  in een client-server Guardall 
Director systeem, is dit hulpprogramma alleen 
beschikbaar bij een server PC, en alle geassocieerde 
kopieën van de Guardall Director software moeten 
afgesloten zijn om de database te repareren of te 
herstellen.  (Om na te gaan of nog iemand verbonden 
is (aangemeld) bij de database, raadpleeg het vorige 
onderwerp/hierboven.) 

- [x]: bij voltooiing, klik op dit symbool in de 
bovenste rechterhoek van het formulier om het 
hulpprogramma database controle/reparatie te 
verlaten. 

- [Reservekopie database]  en  Repareren 
database :  voor meer details over deze 
functies, raadpleeg de voorgaande 
onderwerpen/hierboven.   
Opmerking:  'reservekopieën' kunnen rechtstreeks 
gemaakt via de Guardall Director software, of via het 
hulpprogramma voor database reparatie.  De 
database repareren of herstellen van een vorige 
'reservekopie' kan alleen uitgevoerd via het 
hulpprogramma voor database reparatie.   

------------------------- 

- Gebruikersaanmeldingen :  deze functie 
wordt apart gedocumenteerd.   
Verwant onderwerp:  "Geavanceerde database 
functies". 

Bezig met exporteren of importeren 
van activiteit of audit log-gegevens 
(archieven) 

Wat is bewaren? 
De functie archiveren laat toe om berichten 
van afmeldingen uit de hoofddatabase te 
verplaatsen (om de prestatie te verbeteren), 
of ze opnieuw te importeren voor gebruik 
met de activiteit- en auditrapporten.   
Alleen lezen:  regelmatig bewaren of uitwissen wordt 
hoogst aanbevolen omdat het systeem traag kan 
worden en/of onstabiel als de database bestanden zeer 
groot worden.   

Opmerking:  archivering behoort tot de 
activiteitsberichten en/of paneelcommunicatie en 
database-opwaardering log-gegevens (uit alle 
gedefinieerde accounts).  V4.1x software 
ondersteunt/vormt ook v4.0x archieven om. 

Tip:  gebruik daarentegen de functie verwijderen (volgt 
verder), voor bericht log-gegevens die NIET nodig zijn 
voor toekomstige rapporten.  

Zie ook:  "Rapportage van systeem- en 
personeelsactiviteit" en "Rapportage van operator 
audits of paneelcommunicatie aanmeldingen"   

Guardall Director-Repair.exe   Reservekopie / 
herstellen    [ Herstellen database ] 
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Berichten archiveren 
(importeren of exporteren) 
Het scherm 'Archief' openen: 

 selecteer Database onderhoud 
op de iconenbalk, of; 

 klik op [Beheer] in the boom, en 
selecteer Database onderhoud. 

Selecteer daarna Archief , en 
raadpleeg de itembeschrijvingen 
voor dit scherm terwijl u uw 
selecties maakt.   
 
 

- [Archief map]:  op deze locatie waar 
de gearchiveerde data worden opgeslagen. 
Client-server opmerking:  in een client-server 
Guardall Director systeem wordt de archivering 
feitelijk uitgevoerd bij de Guardall Director server 
PC.  Dus moet de locatie hier ingevoerd worden 
alsof u aan die PC zat.  Director-server PC:  dit is 
de PC die "...Director-Server.exe" bevat".   

- [Operator logboekarchief wissen]:  wist alle 
operator logboeken die vooraf opnieuw 
werden geïmporteerd uit een archief 
(beïnvloedt de externe archiefgegevens niet); 
Opmerking:  dit bevat de gedetailleerde gebruiker 
en operator controles die worden geregistreerd als 
die functie is ingeschakeld onder “[Beheer], 
Rapportage”.   

Details:  Gedetailleerd operator en gebruiker 
controlespoor (V4.6) 

- [Wissen gebeurtenissen archief]:  wist ieder 
gebeurtenisbericht dat vooraf opnieuw werd 
geïmporteerd uit een archief (dit heeft geen 
gevolgen voor de externe archiefdata). 

- [Communicatie logboekarchief wissen]:  
wist alle communicatie logboeken die vooraf 
opnieuw werden geïmporteerd uit een archief 
(beïnvloedt de externe archiefgegevens niet); 

Archief actie 
- Exporteren:  selecteer dit om berichten/log-
gegevens te verplaatsen uit de database naar 
het externe archiefbestand (verbetert de 
systeemprestatie). 

- Importeren:  selecteer dit om berichten/log-
gegevens terug te verplaatsen uit het externe 

archiefbestand naar de database (voor 
toevoeging aan activiteit- of auditrapporten). 

Data naar archief 
- Operator logboek:  berichten behorende tot 
wijzigingen aangebracht door operators; 
Opmerking:  dit bevat de gedetailleerde gebruiker 
en operator controles die worden geregistreerd als 
die functie is ingeschakeld onder “[Beheer], 
Rapportage”.   

Details:  Gedetailleerd operator en gebruiker 
controlespoor (V4.6) 

- Gebeurtenissen:  berichten die behoren tot de 
activiteit die voorkwam in de installatie (toegang 
verleend/geweigerd, sensor uitgeschakeld, 
enz.). 

- Communicatielogboek:  logboeken 
behorend tot 
paneelcommunicaties/updatesessies.   

(Als u data exporteert) 
- Data datumbereik:  datumbereik voor alle 
berichten/log-gegevens in de database (geen 
geïmporteerde archiefdata bevattend). 

- Archiefdata vóór deze datum:  selecteer de 
datum voor de oudste berichten/log-gegevens 
die in de database moeten bewaard blijven.  
(Alle oudere zullen verplaatst worden naar het 
externe archiefbestand.) 
Pop-up kalender:  klik op []  naast de datum om de 
kalender te openen. 

- Archiefbestand naam:  de bestandsnaam 
wordt automatisch ingesteld (om het 
datumbereik aan te geven van de data die 

Beheer Database onderhoud Archief  
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werden gearchiveerd).  U kan dit 
wijzigen indien gewenst. 
Opmerking:  een archieftype referentie zal 
worden toegevoegd aan het einde van de 
bestandsnaam. 

- [Exporteren]:  na herbevestiging van 
uw selecties, klik erop om de data te 
exporteren. 

(Als u bezig bent met data te 
importeren) 
- [Archief bestandsnaam]:  selecteer 
dit om te bladeren voor het gewenste 
archiefbestand.  (lokaliseer/selecteer het 
bestand, en klik op [OK].) 

- [Importeren]:  na herbevestiging van uw 
selecties, klik erop om alle berichten/log-
gegevens uit het gekozen bestand opnieuw te 
importeren. 

 

Oude activiteit of audit log-gegevens 
verwijderen (verwijderen) 

Wat is uitwissen? 
"Uitwissen" refereert naar verwijdering van 
oude records uit de berichten log-gegevens, 
om extra harde schijfruimte te bevrijden en 
om toe te laten dat rapporten sneller worden 
uitgevoerd.   
Alleen lezen:  regelmatig bewaren of uitwissen wordt 
hoogst aanbevolen omdat het systeem traag kan 
worden en/of onstabiel als de database bestanden zeer 
groot worden.   

Uitwissen kan handmatig worden 
uitgevoerd, en kan ook ingesteld worden om 
automatisch te gebeuren. 
Opmerking:  uitwissen behoort tot de 
activiteitsberichten en/of paneelcommunicatie en 
database-opwaardering log-gegevens (uit alle 
gedefinieerde accounts). 

Tip:  om de data beschikbaar te hebben voor het 
uitvoeren van rapporten in de toekomst, gebruik 
daarentegen de functie archief (vorig/hierboven). 

Uitwissen (verwijderen) berichten, of 
instellen van automatisch uitwissen 
Om de selecties 'Uitwissen' te openen: 

 selecteer Database onderhoud op de 
iconenbalk, of; 

 klik op [Beheer] in the boom, en selecteer 
Database onderhoud. 

Selecteer daarna Uitwissen , en 
raadpleeg de itembeschrijvingen voor dit 
scherm terwijl u de selecties maakt.   
 
 

Automatisch uitwissen inschakelen 
- Selecteer het type bericht om te wissen.   
Automatisch opschonen verwijdert alle activiteits-
/controleberichten (in stappen).  Dit gebeurt wanneer 
de eventlog zijn max. capaciteit heeft bereikt.   

Capaciteit Berichtenlog (V4.7x):  Het volgende 
aantal berichten wordt ondersteund: 

Bericht  
Type 

Typisch (SQL 
Server 
Express) 

SQL 
Server 
Inst. Optie 

 Na Auto 
Opschone
n 

Alarm/eventb
erichten 

1,000,000 20,000,000 Minus 5% 

Communicatie
-logs 

50,000 50,000 Minus 10% 

Operator-logs 240,000 240,000 Minus 10% 

Handmatig verwijderen / Gegevens te 
verwijderen 
Handmatig verwijderen laat u toe om handmatig 
berichten die ouder zijn dan de opgegeven datum te 
verwijderen.  Selecteer het type berichten dat moet 
worden verwijderd.   

- Operator logboek:  berichten behorende tot 
wijzigingen aangebracht door operators; 
Opmerking:  dit bevat de gedetailleerde gebruiker 
en operator controles die worden geregistreerd als 
die functie is ingeschakeld onder “[Beheer], 
Rapportage”.   

Details:  Gedetailleerd operator en gebruiker 
controlespoor (V4.6) 

Beheer Database onderhoud Uitwissen  
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- Gebeurtenissen:  berichten behorende tot 
een activiteit die zich voordeed in de 
installatie (toegang verleend/geweigerd, 
sensor uitgeschakeld, enz.); 

- Communicatielogboek:  logboeken behorend 
tot paneelcommunicaties/updatesessies.   

- [Uitwissen data vóór deze datum]:  klik op [] 
naast de datum om de pop-up kalender te 
openen.  Selecteer de datum voor de oudste 
berichten/log-gegevens die in de database 
moeten bewaard blijven.   
(Alle oudere zullen permanent verwijderd worden.)   

 Na herbevestiging van uw selecties, klik op 
[Uitwissen data vóór deze datum] om de 
oudere berichten/log-gegevens te verwijderen. 

Besturingssysteem onderhoud 

Het Microsoft Windows besturingssysteem is al lang in ontwikkeling en in gebruik.  Microsoft 
onderzoekt bestaande 'kwesties', en "Service packs" worden uitgegeven of andere types van 
opwaarderingen op regelmatige basis om Windows gebruikers een min of meer 
probleemloze ervaring te verzekeren.   

Het is belangrijk om uw Windows besturingssysteem op dit punt geactualiseerd te houden. 

Windows versie Aangeraden updates Referentie 

Windows Vista 

Windows XP 

Windows 2003 Server 

Laatste service pack  
controleren 

http://support.microsoft
.com 

Andere versies van MS 
Windows 

n.v.t. (niet ondersteund)  

Director Server PC:  voor optimale prestatie, bevelen we het uitvoeren van de Director (server) software aan op een 
toepassingspecifieke PC.   

Onderdeel Aangeraden updates Referentie 

Microsoft Sql Server 
Express 

Microsoft Sql Server 2000 
of 2005 

 
Laatste service pack controleren 

 
http://support.microsoft 
.com 

Opmerking:  Microsoft Sql Server Express behoort tot een standaardinstallatie.   
SQL Server 2000 of 2005 behoort tot een Director-installatie die wordt beheerd onder een SQL-server.   
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Systeemconfiguratie 
 

 

 

Bij de start met V4.0 Guardall Director kan u de configuratie wizard gebruiken om een nieuw systeem te 
configureren.  Voor meer informatie, raadpleeg de sectie "Nieuwe installatie? Probeer de Wizard!"   
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Werken met accounts en 
mappen (multi-account 
systemen) 

Let op: Vanaf v4.74 is accountbeheer eenvoudiger 
gemaakt -  accounts verschijnen alleen in het 
rechtervenster. (Indien  accounts niet worden 
weergegeven, klik dan op venster met 
rechtermuistoets en selecteer ‘Toon alle 
accounts...”). 

Accounts en accountmappen 
Een account vertegenwoordigt een site, of 
collectie van sites die een 
gemeenschappelijke groep gebruikers, 
bevoegdheden, schema's, enz. zullen delen.   
Over het algemeen, zal dit typisch één 
enkele onderneming of gebruiker zijn. 

Accountmappen, daarentegen, leveren een 
methode om accounts te organiseren.   

Multi-server aanmelding:  om toe te laten te werken met 
(of in) de accountmappen, verzeker u er van dat de 
gewenste server is geselecteerd onder [Server] in de 

'boom'.  (Dubbelklik op een server om de 
accountmappen ervan te openen.)   

Account-mappen worden weergegeven als 
boomstructuur/overzicht links en de 
accounts zelf worden rechts getoond. 

(Indien  accounts niet worden weergegeven, 
klik op venster met rechtermuistoets en 
selecteer ‘Toon alle accounts...”). 
Tip:  accountmappen worden gerefereerd door 
"operator machtigingen"--wat toelaat om verschillende 
types van machtigingen toe te wijzen aan groepen van 
accounts.  Verzeker u er van dit voor ogen te houden 
bij het beslissen waar ieder account te plaatsen. 

Enkel account systemen/licentie:  bij een licentie met 
één enkel account, zal de account/mappen 'boom' NIET 
verschijnen.   

Voor systemen die meerdere accounts ondersteunen, 
en er op dit ogenblik één hebben gedefinieerd, bepaalt 
de bevoegdheid "Accounts bewerken/accountmappen" 
of [Accountmappen] al dan niet in de boom verschijnt.  
Verwant onderwerp:  "Operator machtigingen".   

Accounts en mappen weergeven 
Klik [Account Mappen] in de 
boomstructuur. Vervolgens het 
accountvenster met rechtermuistoes 

Opmerkingen:  accountmappen en account-selectie kwesties behoren alleen tot systemen met multi-account licentie 
(of operators met de bevoegdheid om accountmappen te bewerken).  Bij de start met V4.0 Guardall Director kan u 
de configuratie wizard gebruiken om een nieuw systeem te configureren.  Voor meer informatie, raadpleeg de 
sectie "Nieuwe installatie? Probeer de Wizard!"   

Visuele snelstart 

 

U kan accounts map per map bekijken, of een volledige lijst sorteren op naam, adres, enz. 
De breedte van een kolom aanpassen:  sleep de grens tussen de twee kolomkoppen. 

Op meerdere items sorteren:  raadpleeg de sectie "Geavanceerd sorteren" (volgt/hieronder). 

Indien multi-server aanmelding:  zie verder in "Na een multi-server aanmelding" (volgt verder/hieronder). 
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klikken en “Toon alle Accounts” aanvinken  
(). Nu kunt u 

 Door alle mappen heen scrollen en één 
map links selecteren om de daarin 
aanwezige accounts rechts weer te 
geven; 

 Een account zoeken en openen aan de 
rechterzijde [dubbelklikken]; 

 Slepen om een kolom aan te passen, of 
klikken om op een kolomtitel te sorteren. 

Een account openen of schakelen 
naar een ander account (voor 
bewaking, status & controle, gebruiker 
administratie, enz.) 
Klik [Account Mappen] in de 
boomweergave, scrol door mappen en 
selecteer map aan linkerzijde; daarna 
account zoeken en openen aan rechterzijde 
[dubbelklikken]. 
Multi-server alternatief:  voor een multi-server 
aanmelding kan u ook accounts bekijken en selecteren 
onder  [server] in de 'boom'. 

Uw gekozen account zal 'open' blijven (bijv. voor het 
gebeurtenis bewakingsvenster) tot u [Account 
Mappen]  of  [Beheer] in de ‘boom’ selecteert.   

Enkel-account licentie:  in dit geval worden geen 
accountmappen getoond in the 'boom'.  (Om uw 
account te openen, klik gewoon op uw site/accountknop 
in the boom.) 

Accountmap herbenoemen 
Veronderstel dat u de standaard 
accountmap wilt herbenoemen als "Alle 
accounts": 
klik op [Accountmappen] in the 'boom', klik 
met de rechter muisknop op de gewenste 
map, en selecteer Herbenoemen.  Daarna 
de nieuwe naam schrijven zoals gewenst en 
drukken op Enter. 

Account herbenoemen 
Accounts kunnen worden hernoemd in het 
“Account Informatie” venster voor het 
desbetreffende account. 
Klik [Account Mappen] in de 
boomweergave. Daarna het 

desbetreffende account zoeken en 
dubbelklikken in de boomweergave en/of 
hoofdvenster. 
Uitzondering (enkel-account licentie):   
klik op [Uw account] in the boom.) 

Als het scherm Account informatie 
verschijnt, wijzig dan de naam naargelang 
gewenst.   
Tip:  uw instellingen zullen automatisch worden 
opgeslagen als u een ander scherm of onderwerp 
selecteert. 

Accountmap toevoegen 
Veronderstel dat u een accountmap wilt 
toevoegen met de naam "Sites op afstand" 
onder "Alle accounts". 

klik op [Accountmappen] in the 'boom', klik 
met de rechter muisknop op de gewenste 
locatie voor de nieuwe map, en selecteer 
Accountmap toevoegen.  Daarna de 
gewenste naam schrijven, en drukken op 
Enter. 

Een nieuw account toevoegen 
Veronderstel dat u een nieuw account wilt 
toevoegen, "Site ABC" in een map met de 
naam "Sites of afstand". 

Klik op [Account Mappen] in de 
boomweergave, selecteer daarna de map 
waar u het nieuwe account wilt plaatsen, 
rechts-klikken op accountvenster aan 
rechterzijde en selecteer Account 
Toevoegen. Daarna reageren op klein 
Wizardvenster dat wordt weergegeven 
waarbij u, indien nodig, enkele 
basisparameters selecteert. Daarna op 
[Volgende] of [Afsluiten] klikken. 
Opmerking:  als een account op deze manier wordt 
toegevoegd, worden automatisch enkele standaard 
items / waarden geconfigureerd.  Als het nodig is om de 
paneel operatiemodus te wijzigen (bvb. Noord-Amerika 
tgo. GB-ACPO), en u wilt gepaste standaardwaarden 
verkrijgen, dan is het best om een nieuw account in te 
stellen en het vroegere te verwijderen.  

Tip:  er zijn vele items die voor ieder account kunnen 
geconfigureerd worden.  Voor een gesuggereerde 
procedure, raadpleeg de sectie "Een nieuw systeem 
instellen (Installatie)".   
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Een account (of map) verplaatsen 
naar een andere locatie 
Accounts en accountmappen kunnen 
verplaatst worden naargelang gewenst met 
de vertrouwde methode van slepen-en-
neerzetten:  klik op [Accountmappen] in 
the 'boom'.  Lokaliseer daarna het gewenste 
account of de map, en gebruik uw muis om 
het item naar de gewenste locatie te slepen. 
Opmerking:    De doelmap wordt soms niet 
gemarkeerd – sleep en laat in dat geval het item 
eenvoudigweg vallen wanneer de muiscursor zich 
boven de gewenste map bevindt.     Accounts kunnen 
alleen op deze maniet worden beheerd in het 
accountvenster (niet in de boomweergave). 

Als u een account (of accountmap) 
moet verwijderen 
Vóór een account te verwijderen, moet u er 
zeker van zijn dat die niet is toegewezen 
aan een operator:  selecteer [Beheer] in the 
boom, open de aftakking Operator, en 
selecteer Operator.  Gebruik daarna de 
taakbalk-knop Raster / Formulier om te 
schakelen naar 'rasterbeeld', en blader via 
de operatorlijst, terwijl u de kolommen 
"Account" en "Monitor account" voor de 
specifieke operator controleert.  Verzeker u 
er van iedere operator terug in te stellen 
zoals nodig terwijl u door de lijst gaat (klik op 
[...] ). 

Opmerking:  om een accountmap te kunnen 
verwijderen, moet u er zeker van zijn dat die niet is 
toegewezen in een scherm voor operator machtigingen.  
Verwant onderwerp:  "Operator machtigingen" 
------------------------- 
Daarna op [Account Mappen] klikken in de 
boomweergave en de gewenste map en 
account zoeken en selecteren – (mappen 
links, accounts rechts). 
Klik nu met de rechter muisknop op het 
account of de map en selecteer 
Verwijderen.  Bij vraag naar confirmatie, 
lees het waarschuwingsbericht.  Kies alleen 
Ja als u zeker bent dat u geen actief 
account aan het verwijderen bent. 
 

[Accountmappen] (in the 'boom') 

 
 

Na rechtsklikken in het deel van de 
'Accountmap' van de boom (toepasbare 
onderwerpen) 

 

- Accountmap toevoegen:  selecteer dit om een 
nieuwe map toe te voegen om uw accounts te 
organiseren. 

- Account toevoegen:  selecteer dit om een 
nieuw account toe te voegen. 

Tip:  vanaf Director V4.4 zal een korte wizard u 
vragen om bepaalde essentiële operatieparameters 
aan te geven voor het nieuwe account.    

Opmerking:  als een account op deze manier wordt 
toegevoegd, worden automatisch enkele standaard 
items / waarden geconfigureerd.  Als het nodig is om 
de paneel operatiemodus te wijzigen (bvb. Noord-
Amerika tgo. GB-ACPO), en u wilt gepaste 
standaardwaarden verkrijgen, dan is het best om een 
nieuw account in te stellen en het vroegere te 
verwijderen. 

- Alle Account Mappen tonen:toont alle 
accountmappen in the boom. 

- Alle Account Mappen verbergen:verbergt/sluit 
alle accountmappen in de boom (uitgezonderd 
voor het hoogste niveau/hoofdmap).  
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Na rechtsklikken in de 
accountlijst (midden van het 
scherm) 

 

- Openen:  opent een geselecteerd(e) 
account of map (d.w.z., het item 
waarop u klikte met de rechter 
muisknop). 

- Sorteren:  laat toe om de accountlijst te 
sorteren op meer dan één item (bijv., per stad, 
daarna accountnaam, enz.)  Raadpleeg de sectie 
"Geavanceerd sorteren" (volgt/hieronder). 

- Alle accounts onder dit knooppunt tonen:  
toont alle accounts in een geselecteerde map--
inclusief alle submappen, alsof al deze accounts 
in de 'stam' van de geselecteerde map stonden. 
Opmerking:  de geselecteerde map moet eerst 
geselecteerd worden. 

Na een multi-server aanmelding 
U kan tegelijkertijd tot bij 6 server PC's 
aanmelden.  Dit laat toe om een lijst op te 
stellen en accounts te selecteren over 
meerdere servers zonder zich ondertussen 
te hoeven afmelden.  Alle servers waar u nu 
bent bij aangemeld, verschijnen onder 
[Server] in de 'boom'. 
Verwant onderwerp:  "Starten en aanmelden" 

Na een multi-server aanmelding, wordt u 
naar een [Server] knoopunt geleid in de 
'boom' (of naar de master accountlijst als de 
boom niet wordt getoond).  U kan daarna: 

 het "servers" knooppunt selecteren in de 
'boom' om een lijst op te stellen van alle 
accounts over meerdere servers, of; 

 selecteer een server om de accounts te 
bekijken voor die server, of; 

 dubbelklik op een server om de 
'Accountmap' te openen voor die server. 

Werken met de accountlijst:  zie verder in "Visuele 
snelstart" (vooraf/hierboven), of kijk in "Geavanceerd 
sorteren" (volgt verder/hieronder). 
 
 

Accountmappen:  accountmappen worden niet getoond 
in dit scherm.  (Dubbelklik op een server om de 
accountmappen ervan te openen.)   

Operator machtigingen:  iedere operator zal alleen in 
staat zijn om de accounts geassocieerd met de aan hen 
toegewezen mappen te bekijken.   
Verwant onderwerp:  "Operator machtigingen" 

Alle accounts onder dit knooppunt tonen:  deze selectie 
is alleen van toepassing op accountmappen (niet nodig 
in het  [Server]  onderdeel van de 'boom'). 

Gedeelde gebruikers:  gedeelde gebruikers, enz. 
behoren tot individuele servers (d.w.z.,items kunnen 
niet gedeeld over de servers).  Verwant onderwerp:  
"Gebruikers en vakanties gedeeld over meerdere 
accounts" 

Geavanceerd sorteren 
Naast sorteren volgens één enkele 
kolomkop, kan de accountlijst gesorteerd 
worden op meerdere items zoals gewenst 
(bijv., per stad, daarna per accountnaam, 
enz.). 

Stappen: 
1) ga naar het gewenste 'knooppunt' onder 

[Accountmappen] in de 'boom' (of 
[Server] indien aangemeld bij meerdere 
servers). 

2) Klik met de rechter muisknop in de 
accountlijst, en selecteer "Sorteren" in 
het pop-up menu. 

3) Raadpleeg de itembeschrijvingen voor 
dit scherm terwijl u uw selecties maakt. 

Om te sorteren via Alle accounts:  vóór Sorteren te 
selecteren, selecteer de accountmap met het hoogste 
niveau (hoofd) in de boom.   Klik daarna met de 
rechter muisknop in de accountlijst, en selecteer "Alle 
accounts tonen onder dit knooppunt. 

[Server] (aanmelding bij meerdere servers) 
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Multi-server uitzondering:  na een aanmelding van een 
multi-server, gebruik de accountlijst onder "Server" in 
de 'boom'.  (Selecteer "Servers" in de 'boom' en sorteer 
de lijst zoals gewenst.)  Verwant onderwerp:  "Starten 
en aanmelden" 
 
 

Met de rechter muisknop op accountlijst 
klikken Sorteren (Sorteerorde) 

 

- [>]:  voegt geselecteerde item toe aan de 
sorteerorde; 

- [>>]:  voegt alle items toe aan de sorteerorde; 

- [<]:  verwijdert geselecteerde item uit de 
sorteerorde; 

- [<<]:  wist de lijst "Sorteerorde" (voor 
ongesorteerde accounts, of om een nieuwe 
sorteerorde in te stellen). 

------------------------- 
- Stijgend:  A - Z aanvangend bij bovenkant van 
het scherm (+). 

- Aflopend:  Z - A aanvangend bij bovenkant van 
het scherm (-). 

Opmerkingen:   resultaten voor account sorteren 
worden niet bewaard.  Om de accountlijst opnieuw te 
sorteren, gewoon op een kolomkop klikken, of uw 
selecties hier opnieuw maken;   Als u sorteert door 
op een kolomkop in de accountlijst te klikken, wordt dit 
eveneens gereflecteerd in het scherm Sorteren 
(Sorteerorde);   Sorteren wordt gereflecteerd in de 
kolomkoppen uit de accountlijst:  (+) = A-Z,  (-) = Z-A,  
en nummers geven de sequentie van items aan 
binnen de sorteerorde (bijv., gesorteerd per Stad 1, 
daarna per accountnaam: 2). 

Gebruikers en vakanties 
gedeeld over meerdere 
accounts 

Opmerking:  Suite-security toetenborden en 
"Gemeenschappen" (Gedeelde gebruikers) worden 
niet gelijktijdig ondersteund.   

Inleiding 

Vanaf Director V4.2 kan u gebruikers en/of vakanties 
instellen om van toepassing te zijn voor meerdere 
accounts.   
Eens ingesteld, kunnen wijzigingen 
aangebracht worden aan een gedeelde 
gebruiker of een vakantie binnen een 
specifiek account, en de wijzigingen zullen 
automatisch gekopieerd worden naar 
andere toepasbare accounts.   
Tip:  dit is eveneens van toepassing voor wijzigingen 
aangebracht aan een gedeelde vakantie (of een 
gedeelde gebruiker die zijn PIN verandert) bij een 
LCD-toetsenbord geassocieerd met iedere 
toepasbare account. 

Multi-server aanmelding:  gedeelde gebruikers, enz. 
behoren tot individuele servers (d.w.z., u kan 
accounts over meerdere servers bekijken, maar 
items kunnen niet gedeeld over de servers).  
Verwant onderwerp:  "Werken met accounts en 
mappen" 

Technische opmerkingen 
 Vanaf Director V4.7, wordt deze functie 

ondersteund voor ALLE paneelfunctie-
ingestelde waarden hoger dan 1; 

 bij Director V4.20 – 4.6x, is deze feature 
beperkt tot paneel Feature set 2, 3 of 4 
(1 paneel per account, met ieder max. 
1000 gebruikers); 

 bij paneel firmware V4.2, kan een 
gebruiker de eigen PIN wijzigen bij een 
LCD-toetsenbord, maar alle andere 
"gedeelde" items en instellingen kunnen 
alleen bewerkt worden via de Director 
software. 
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Bij eerdere versies dan V4.2 van de paneel 
firmware: 

 alle bewerkingen op gedeelde gebruikers 
via een LCD-toetsenbord (inclusief een 
gedeelde gebruiker die zijn PIN verandert) 
zullen worden genegeerd/opnieuw 
ingesteld door de software.   

 Gezien bevoegdheid ID#s zijn 
gereserveerd in blokken van vijf en deze 
moeten gedefinieerd worden in ieder 
account:  als één ervan niet wordt gebruikt 
en wordt verwijderd via een LCD-
toetsenbord, zal de software de integriteit 
behouden door een versie "geen zones, 
geen tijden" van de bevoegdheid terug 
naar het paneel te sturen. 

Community-groepen (V4.7) 
--was "Gedeelde groepen" 
Communitygroepen laten toe om groepen 
van gebruikers en/of vakanties in te stellen 
om van toepassing te zijn voor meerdere 
accounts, terwijl de data integriteit voor 
bevoegdheden en andere sit-specifieke 
instellingen behouden blijven. 

Vereiste machtigingen 
Zoals bij alle functies, worden toepasbare 
machtigingen vereist om deze functie te 
gebruiken (voor iedere operator, en alle 
client PC's). 
Opmerkingen:  bewerken van een gedeelde 
gebruiker binnen een account, vereist machtigingen 
voor het 'bewerken' van 'gebruikers' en 'gedeelde 
gebruikers'.  (Dezelfde benadering is van toepassing 
op de vakantie machtigingen.) 

Bewerken van gedeelde items elders vereist alleen 
de machtiging voor het 'bewerken' van het 
toepasselijke type van gedeelde item.   
(Behoort tot:  "[Beheer] Communitygroepen" en/of  
 "Accountmappen Gedeelde groepen  
Gedeelde Item".) 

Toewijzen van groepen aan accounts vereist 
machtiging om toegang te hebben tot de specifiek 
accountmap(pen). 

Verwante onderwerpen:  + "Operator machtigingen";   
+ "Client/Server Toegang en Permissies" 

Overzicht van stappen (details 
volgen) 
 (Dit veronderstelt dat uw accounts reeds 

werden ingesteld voor zones, apparaten en 
schema's.) 
Verwante onderwerpen:   
+ ""Nieuwe Installatie?  Probeer de wizard !", of  
+ "Instelling van een nieuw systeem (installatie)"   

 Fase 1:  account-specifieke data 
(Account info., Aangepaste gebruikervelden, 
Bevoegdheden); 

 Fase 2:  Communitygroepen instellen 

 Fase 3: gedeelde gebruikers en vakanties 
instellen 

 Fase 4: gedeelde items toewijzen aan 
accounts 

Als u een gedeeld item wilt 
verwijderen  (Fase 2) 
Als u een gedeelde gebruiker of vakantie 
verwijdert (onder Gedeelde groepen in de 
boom, of in een specifiek account), zal de 
verwijdering alle accounts aantasten die 
geassocieerd zijn met het gedeelde item.   
Communitygroepen, echter, kunnen niet 
worden verwijderd als ze op dit ogenblik 
ergens zijn toegewezen.   
(Om een account toewijzing te verwijderen:  zie verder 
stap 4A.) 
------------------------- 
Klik daarna met de rechter muisknop in de 'rij' voor het 
specifieke item, en selecteer "Verwijderen" in het pop-
up menu.  Bij vraag naar confirmatie, selecteer Ja. 

Fase 1:  account-specifieke data 

1A:  Overige Accountinstellingen 

Feature set: 
"Gedeelde gebruikers" worden alleen 
ondersteund voor specifieke 
paneelwaarden "Kenmerkenset": 

 Vanaf V4.7:  Kenmerkenset 2 of hoger.   
 Direct V4.2 - 4.6x:  Functie 2, 3 of 4.   

Om de vereiste schermen in te schakelen, 
ga naar het scherm "Account informatie" 
voor ieder account, en wijzig de "Feature 
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set" waarde indien nodig (zie verder 
ook "Technische opmerkingen").   
Verwante instelling:  AccountName 
Account informatie Standaard   
  Volledige account paneelinstellingen  

"PIN-modus" en "Gebruiker 
aanmeldingsmodus": 
gedeelde gebruikers kunnen alleen 
van toepassing zijn voor accounts 
ingesteld voor dezelfde "PIN-
modus" en "Gebruiker 
aanmeldingsmodus".  Verzeker u 
er van dat deze juist zijn ingesteld 
voor ieder account dat gedeelde 
gebruikers moet ondersteunen.  
Verwante instelling:  AccountName Account 
informatie Instelling   
  Volledige account paneelinstellingen  

1B:  Aangepaste gebruikervelden 
instellen voor gedeelde gebruikers 
Gedeelde gebruikers kunnen tot 20 aangepaste 
informatiecategorieën hebben (gebruikervelden) 
zoals gewoonlijk (zoals:  positie, afdeling, 
nummerplaat, enz.).  Maar voor gedeelde 
gebruikers, kunnen deze velden alleen "enkele 
lijnbewerking" zijn (d.w.z., waarden worden 
ingeschreven en niet geselecteerd uit een lijst). 

Hoe dit wordt toegepast: 

 als de accounts gedefinieerd zijn met 
gebruikervelden 'enkele lijnbewerking', 
zullen alle waarden van 
gebruikervelden voor de gedeelde 
gebruikers van toepassing zijn op de 
toegewezen accounts. 
Opmerking:  in dit geval zullen waarden van het 
gebruikerveld ook worden geüpdate voor alle 
toepasselijke accounts als ze worden gewijzigd 
voor een gedeelde gebruiker in één van de 
accounts. 

 Voor alle accounts met een ander type 
van aangepaste gebruikervelden (bijv. 
multilijn bewerking of keuzelijsten), 
worden de aangepaste data van 
gebruikervelden behouden en apart 
beheerd binnen ieder account, en alle 

gedeelde 'aangepaste gebruikerveld' 
data worden genegeerd. 

 
 

Stappen / detail 
Aangepaste gebruikervelden voor 
gedeelde gebruikers worden 
oorspronkelijk voor ieder account apart 
geconfigureerd.   
Om gedeelde 'aangepaste 
gebruikervelden' toe te passen, moeten 
deze velden gedefinieerd worden met 
hetzelfde gebruik en in dezelfde orde voor 
alle toepasbare accounts. Bovendien 
moeten ze worden ingesteld als velden 
voor 'enkele-lijn bewerking'. 
Verwant onderwerp:  "Aangepaste 
informatiecategorieën voor gebruikers…" 

1C:  Verzekeren dat bevoegdheden 
werden ingesteld voor ieder 
account 
In fase 2, zullen groepen met 
bevoegdheid ID#s gereserveerd blijven 
voor gebruik met gedeelde gebruikers (5 
tegelijk).  Omwille van verschillen in zones 
en veiligheidsvereisten, moeten de 
bevoegdheden zelf ingesteld worden bij 
ieder account zoals gebruikelijk (met 
dezelfde bevoegdheid-ID#s voor ieder 
account).  Verzeker u er van het bereik 
van het bevoegdheids-ID# bij te houden 

Accountmappen AccountName: Gebruikers 
Aangepaste velden 
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om er zeker van te zijn dat de juiste 
worden gereserveerd in Fase 2.  
Opmerking:  bevoegdheden moeten 
gedefinieerd voor ALLE gereserveerde ID#s 
(bijv., 1-5,  6-10,  enz.). 

Deze instellingen bekijken of 
invoeren 
Voor ieder account: 

 selecteer eerst 
[Accountmappen] in de 'boom', 
en dubbelklik op het gewenste 
account. 

 selecteer Bevoegdheden op de 
Iconenbalk, of in the 'boom'.   

Raadpleeg daarna de details voor 
de administratie van 
"Bevoegdheden" over de gegeven 
selecties.   
 
 

Fase 2: Communitygroepen 

2A:  Communities instellen 
Met gedeelde gebruikers, wordt de 'PIN-
modus' en 'Gebruiker aanmeldingsmodus' 
voor ieder account ingesteld onder 
"[Beheer] Gemeenschapsgroepen", en 
kunnen niet worden bewerkt onder 
"Accountgegevens".  (Dit is vereist omdat 
de lengte van iedere PIN en kaartnummer 
van de gebruiker vast ligt.) 

Deze worden gedefinieerd als 
"Communities" die worden toegewezen in 
stap 2C.   
Opmerking:  als communities worden toegewezen 
aan accounts zonder gedeelde gebruikers in te 
stellen, worden dezelfde kaartnummers geblokkeerd 
voor gebruik over alle accounts voor iedere 
community (d.w.z., ieder kaartnummer kan alleen 
van toepassing zijn voor één account voor iedere 
specifieke community).   

Hoe geraakt u hier (Locator) 
Communitygroepen selecteren op de 
Iconenbalk, of [Beheer] selecteren in de 

structuur, en Communitygroepen, 
gevolgd door het tabblad Communities.   

Wat u kunt doen 
 Om een nieuwe community aan de lijst 

toe te voegen, klikt u op [+] onderin het 
scherm (of klik met de rechtermuisknop 
in het scherm en selecteer "Nieuw 
toevoegen" in het keuzemenu.   

 Om een ongebruikte community te 
verwijderen, klik met de 
rechtermuisknop in de lijst en selecteer 
"Verwijderen".   
Opmerking:  u kunt een community niet uit de lijst 
verwijderen als het momenteel in gebruik is 
(d.w.z., toegewezen aan gebruikersgroepen).   

 Om instellingen voor een community in 
te voeren of te wijzigen, raadpleeg de 
onderwerpbeschrijvingen voor dit 
scherm.   

Opmerking:  'Raster' weergave is niet van 
toepassing op deze functie. 

 

Accountmappen AccountName: Bevoegdheden 
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- Communitynaam: klik hier en schrijf 
een gepaste naam (zoals "4dPIN-
5dCard accounts"). 

- Pin-modus: klik op de kleine knop hier 
en selecteer de PIN-lengte (4 of 5 
tekens);   

- Gebruiker aanmeldingsmodus: klik 
op de kleine knop hier en selecteer de 
aanmeldingsmodus (ID-alleen, of 
aantal tekens van de kaartnummers);   
Opmerking:  PIN-modus en Gebruiker 
aanmeldingsmodus behoren tot de aanmelding bij 
LCD-bediendelen, of ingang verschaffen bij een 
lezer die is ingesteld voor "ID+PIN" modus. 

2B:  Gebruiker ID#s reserveren 
(Gedeelde gebruikersgroepen) 
"Gedeelde gebruikersgroepen" laat toe om 
gedeelde gebruikers in te stellen in 
blokken gebaseerd op 
gemeenschappelijke bevoegdheden, plus 
de 'PIN-modus' en 'Gebruiker 
aanmeldingsmodus' voor de accounts die 
met deze gebruikers moeten worden 
gekoppeld.  Dit houdt reserveren van 
bereiken van gebruiker-ID#s in voor 
groepen van gedeelde gebruikers.   
Tip:  dit wordt uitgevoerd in blokken van tien (of ze 
allen al dan niet worden gedefinieerd). 

Opmerking:  om meerdere groepen van gedeelde 
gebruikers te doen toepassen op hetzelfde account, 
zorg ervoor dat de ID-bereiken niet overlappen.   

Hoe geraakt u hier (Locator) 
Communitygroepen selecteren op de 
Iconenbalk, of [Beheer] selecteren in de 
structuur, en Communitygroepen, 
gevolgd door het tabblad Gebruikers.  
Selecteer daarna uw gewenste community 
boven in het scherm. 
Tip:  dit scherm toont de "Gedeelde 
gebruikersgroepen" voor één community tegelijk.  De 
geselecteerde "Community" wordt standaard 
toegewezen, maar u kunt dit wijzigen indien gewenst.   

Wat u kunt doen 
 Om een nieuwe "Gedeelde 

gebruikersgroep" aan de lijst toe te 
voegen, klikt u op [+] onder in het 

scherm (of klik met de rechtermuisknop 
in het scherm en selecteer "Nieuw 
toevoegen" in het keuzemenu.   

 Om een ongebruikte "Gedeelde 
gebruikersgroep" te verwijderen, klik 
met de rechtermuisknop in de lijst en 
selecteer "Verwijderen".   
Opmerking:  u kunt een "Gedeelde 
gebruikersgroep" niet uit de lijst verwijderen als ze 
momenteel in gebruik is (d.w.z., toegewezen aan 
accounts).   

 Om instellingen voor een "Gedeelde 
gebruikersgroep" in te voeren of te 
wijzigen, raadpleeg de 
onderwerpbeschrijvingen voor dit 
scherm.   

Opmerking:  'Raster' weergave is niet van 
toepassing voor deze functie. 

 

[Beheer] Communitygroepen Communities 
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- Communitynaam:  laat toe om één 
"Community" te selecteren waarvoor 
"Gedeelde gebruikersgroepen" kan 
worden weergegeven, bewerkt of 
toegevoegd.   

- Groepsnaam:  iedere rij 
vertegenwoordigt een "Gedeelde 
gebruikersgroep".  Selecteer de 
bestaande naam en wijzig hem in iets 
gepaster (b.v., "Noordelijke gebruikers", 
"Divisie Managers", enz.). 

- Starten en Afsluiten:  gebruik de 
pijlen om de start- en eindwaarde te 
selecteren voor uw gewenste bereik 
van gedeelde gebruiker-ID#s (blokken 
van 10).   

- Bevoegdheidsbereik: dit stelt het bereik van 
bevoegdheid ID#s in dat moet worden 
gereserveerd voor gekoppelde gedeelde 
gebruikers.  Dit wordt uitgevoerd in blokken 
van vijf (of ze allen al dan niet worden 
gebruikt).  Klik op de kleine knop hier en 
gebruik daarna de pijlen in het kleine scherm 
om de start- en eindwaarde te selecteren voor 
uw gewenste bereik van bevoegdheid-ID#s 
(bv., 1-5, 11-20, enz.).  Als u klaar bent, klik 
op [OK].   
Opmerking:  omdat gebruiker 'bevoegdheden' zijn 
verbonden aan 'gebieden' (en omdat 
veiligheidsvereisten tussen sites kunnen 
verschillen), kunnen de bevoegdheden zelf niet 
worden gedeeld over meerdere accounts.  In plaats 
daarvan worden ze ingesteld zoals gewoonlijk voor 
ieder account zoals besproken in stap 1C. 

- Communitynaam:  als u klikt met de 
rechtermuisknop en "Nieuw toevoegen" 
selecteert, wordt de nieuwe "Gedeelde 
gebruikersgroep" is standaard toegewezen 
aan de huidige "Community".  Als ze 
momenteel niet wordt gebruikt, kunt u de 
community hier wijzigen.   
Opmerking:  als u deze waarde wijzigt, verschijnt de 
"Gedeelde gebruikersgroep" niet langer hier--tenzij 
u zijn nieuwe "Community" selecteert boven in het 
scherm.   

- Toegewezen accounts:  voor "Gedeelde 
gebruikersgroepen" die werden toegewezen 
tot account(s), verschijnt hier een kleine knop 
om de gekoppelde accounts weer te geven.   

Bevoegdheidsnaam 
- Bevoegdheid: toont iedere gereserveerde 
bevoegdheids-ID nummer voor de 
geselecteerde rij "Gedeelde gebruikersgroep" 
(selecteer eerst de gewenste rij boven).   
Opmerking:  als u eerst een "Gedeelde 
gebruikersgroep" toevoegt, wordt zijn 
bevoegdheidsinformatie hier niet beschikbaar tot u 
op de knop "Opslaan" klikt, of naar een ander 
scherm gaat en daarna terugkeert naar het huidige.   

- Naam: dit is een referentiebeschrijving die 
verschijnt als bevoegdheden worden 
toegewezen aan groepen van gedeelde 
gebruikers.   
Het is nuttig om deze in te stellen om het 
gereserveerde ID# aan te geven (zoals:  "1ste ID--
CEO & Directors",  "2de ID--Divisie Managers", 
enz.). 

2C:  Vakantie ID#s reserveren 
(Gedeelde vakantiegroepen) 
Vakantie (en tijdveranderende datums) 
kunnen gedeeld worden over meerdere 
accounts indien gewenst.  Dit houdt 
reserveren van bereiken van gebruiker-
ID#s in voor groepen van gedeelde 
vakanties.  Dit wordt uitgevoerd in blokken 
van drie of meer.   
Opmerking:  vakantie #1 & #2 zijn gereserveerd voor 
de datums wanneer wordt overgeschakeld tussen 
zomertijd en standaardtijd.    

Hoe geraakt u hier (Locator) 
Communitygroepen selecteren op de 
Iconenbalk, of [Beheer] selecteren in de 

[Beheer] Communitygroepen Gebruikers 
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structuur, en Communitygroepen, 
gevolgd door het tabblad 
Vakanties.   

Wat u kunt doen 
 Om een nieuwe "Gedeelde 

vakantiegroep" aan de lijst toe te 
voegen, klikt u op [+] onder in het 
scherm (of klik met de 
rechtermuisknop in het scherm en 
selecteer "Nieuw toevoegen" in 
het keuzemenu.   

 Om een ongebruikte "Gedeelde 
vakantiegroep" te verwijderen, klik met 
de rechtermuisknop in de lijst en 
selecteer "Verwijderen".   
Opmerking:  u kunt een "Gedeelde 
vakantiegroep" niet uit de lijst verwijderen als ze 
momenteel in gebruik is (d.w.z., toegewezen aan 
accounts).   

 Om instellingen voor een "Gedeelde 
vakantiegroep" in te voeren of te 
wijzigen, raadpleeg de 
onderwerpbeschrijvingen voor dit 
scherm.   

Opmerking:  'Raster' weergave is niet van 
toepassing voor deze functie. 

 
 

- Groepsnaam:  iedere rij vertegenwoordigt 
een "Gedeelde vakantiegroep".  klik hier en 
schrijf een gepaste naam (zoals "DST en 
xmas", "CommonHols2",  "4de tot 6de Vak.", 
enz.).   

- Starten en Afsluiten: gebruik de pijlen om de 
start- en eindwaarde te selecteren voor uw 
gewenste bereik van vakantie-ID#s (blokken 
van 3 of meer).   
Opmerkingen:  om meerdere groepen van 
gedeelde vakanties te doen toepassen op hetzelfde 
account, zorg ervoor dat de ID-bereiken niet 
overlappen.   

Bij instellen van ieder blok van gedeelde vakanties, 
zijn alleen de gereserveerde ID#s beschikbaar. 

 

Fase 3: gedeelde gebruikers en 
vakanties 

3A:  Gedeelde gebruikers instellen 
Als de verwante "Communitygroepen" zijn 
ingesteld (vooraf/hierboven), dan kan u 
gedeelde gebruikers instellen op dezelfde 
manier als individuele accounts, mits de 
volgende uitzonderingen: 

 gedeelde gebruikers worden eerst 
gedefinieerd onder "[ Accountmappen ]  
Gedeelde groepen"; 
(NIET onder "Gebruikers" voor een specifiek 
account.) 

 Gedeelde gebruikers worden 
gegroepeerd in de boom per "Gedeelde 
gebruikersgroep" (hiervoor gedefinieerd); 
(bijv., Noordgebruikers, Afdelingsmanagers, enz.) 

 Gedeelde gebruikers zullen hetzelfde 
gebruiker-ID# bezetten binnen ieder 
account (uit het ID# bereik binnen 
iedere 'Gedeelde gebruikersgroep'). 

 Iedere groep van gedeelde gebruikers 
blijft beperkt tot het gereserveerde 
bevoegdheid ID# bereik zoals dat werd 
toegewezen aan iedere specifieke 
groep. 
(bijv., 1ste - 5de bevoegdheden,  6de - 10de, enz.) 

Opmerkingen:  eens ingesteld, kunnen wijzigingen 
aangebracht worden aan een gedeelde gebruiker 
binnen een specifiek account, en de wijzigingen 
zullen automatisch gekopieerd worden naar andere 
toepasbare accounts (en het scherm "Gedeelde 
gebruikers").   

Indien gewenst, kan u zelfs groepen van accounts 
eerst toewijzen (stap 4A), en daarna de gebruikers 

[Beheer] Communitygroepen Vakantie 
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hier definiëren, of bij het toepasselijke 
gebruiker ID# in om het even welk van de 
toepasbare accounts.   

Deze instellingen bekijken of 
invoeren 
Selecteer Gedeelde gebruikers op de 
Iconenbalk, of selecteer [Accountmappen] 
in de boom, en open de 'Gedeelde groepen' 
en 'Gedeelde gebruiker' (klik op "+" naast 
ieder onderwerp).   
 
 

Het scherm Gedeelde Gebruiker is 
virtueel identiek aan het scherm 
Gebruikers.  Raadpleeg de details 
voor de administratie van 
"Gebruikers" over de gegeven 
selecties.   
Tip:  terwijl u refereert naar het onderwerp 'Gebruikers', 
kan u gewoonlijk de schermlocatie referenties negeren, 
gezien die alleen behoren 'in' het gebruikerscherm voor 
een specifiek account. 

Opmerking:  het scherm gedeelde gebruiker bevat geen 
instellingen voor toetsenborden voor suitebeveiliging.  
In het onwaarschijnlijke geval van een gedeelde 
gebruiker die geassocieerd is met zo een toetsenbord, 
moeten de toetsenbord instellingen uitgevoerd worden 
via het scherm Gebruikers voor ieder toepasselijk 
account(s). 

 

3B:  Gedeelde vakanties instellen 
(en/of tijdswijziging datums) 
Als de verwante "Communitygroepen" 
werden ingesteld (vooraf/hierboven), dan 
kan u gedeelde vakanties instellen op 
dezelfde manier als individuele accounts, 
mits de volgende uitzonderingen: 

 gedeelde vakanties worden eerst 
gedefinieerd onder "[ Accountmappen ] 
Gedeelde groepen"; 
(NIET onder "Vakanties" voor een specifiek 
account.) 

 Gedeelde vakanties worden 
gegroepeerd in de boom per "Gedeelde 
vakantiegroep" (vooraf gedefinieerd); 
(DST en Kerst; GedeeldeVaks2, enz.) 

 Gedeelde vakanties behoren tot 
hetzelfde vakantie-ID# binnen ieder 
account (uit het ID# bereik binnen 
iedere 'Gedeelde vakantiegroep'). 

 Iedere groep van gedeelde vakanties 
blijft beperkt tot het gereserveerde 
vakantie ID# bereik zoals dat werd 
toegewezen aan iedere specifieke 
groep. 
(bijv., 1ste - 3de Vakantie, 4de - 6de, enz.) 

Opmerkingen:  eens ingesteld, kunnen wijzigingen 
aangebracht worden aan een gedeelde vakantie 
binnen een specifiek account, en de wijzigingen 
zullen automatisch gekopieerd worden naar andere 
toepasbare accounts (en het scherm "Gedeelde 
vakanties").   

Indien gewenst, kan u zelfs groepen van accounts 
eerst toewijzen (stap 4B), en daarna de vakanties 
hier definiëren, of bij de toepasselijke vakantie ID# in 
om het even welk van de toepasbare accounts.   

Deze instellingen bekijken of 
invoeren 
Selecteer Gedeelde vakanties op de 
Iconenbalk, of selecteer 
[Accountmappen] in de boom, en open 
de 'Gedeelde groepen' en 'Gedeelde 
vakanties' (klik op "+" naast ieder 
onderwerp).   
 

Accountmappen Gedeelde groepen Gedeelde 
gebruikers 
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Het scherm Gedeelde vakantie is 
identiek aan het scherm 
Vakantie/Zomertijd.   
Raadpleeg de details voor de 
administratie van "Vakantie" over de 
gegeven selecties.   
Tip:  terwijl u refereert naar het onderwerp 
'Vakantie', kan u gewoonlijk de schermlocatie 
referenties negeren, gezien die alleen 
behoren 'in' het gebruikerscherm voor een 
specifiek account. 

Fase 4: gedeelde items toewijzen aan 
accounts 

4A:  Groepen van gedeelde 
gebruikers aan accounts toewijzen 
(Gedeeld gebruiker beheer) 
Eenmaal de verwante 
"Communitygroepen" werden ingesteld 
(vooraf/hierboven), kunnen groepen van 
gedeelde gebruikers worden toegewezen 
aan relevante accounts. 
Opmerkingen:  alleen 'Gedeelde gebruikersgroepen' 
met niet-overlappende ID# bereiken kunnen worden 
geselecteerd voor een specifieke account.   

Daar groepen worden toegewezen aan accounts, 
worden de gedeelde gebruiker(s) gekopieerde naar 
hetzelfde/relevante gebruiker-ID# in ieder account 
(vanuit het ID# binnen iedere gedeelde groep). 

Als communities worden toegewezen aan accounts 
zonder gedeelde gebruikers in te stellen, worden 
dezelfde kaartnummers geblokkeerd voor gebruik 
over alle accounts voor iedere community (d.w.z., 
ieder kaartnummer kan alleen van toepassing zijn 
voor één account voor iedere specifieke community).   

Deze instellingen weergeven of 
invoeren 
Voor ieder specifieke account: 

 Selecteer eerst [Accountmappen] in de 
'structuur', en dubbelklik op het 
gewenste account. 

 Selecteer Accountgegevens op de 
Iconenbalk, of in de structuur.  
Selecteer daarna het tabblad Gedeelde 
gebruikers.    

Accountmappen Gedeelde groepen Gedeelde 
vakanties 
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Opmerking:  dit tabblad verschijnt alleen als 
"Communitygroepen" werden ingesteld.   

Raadpleeg daarna de 
selectiebeschrijvingen voor dit 
scherm terwijl u de gewenste 
instellingen bekijkt of invoert.   
Opmerking:  'Raster' weergave is niet van 
toepassing voor deze functie. 

 
 

- Communitynaam: hiermee kan een 
"Community" worden geselecteerd 
(vooraf gedefinieerd), die op haar beurt 
zijn 'Gedeelde gebruikersgroepen' zal 
weergeven waaruit u die kunt 
selecteren om toe te passen op uw huidige 
account.   

- Selecteren: om een groep gebruikers toe te 
wijzen aan de specifieke account.  (Klik op dit 
vakje voor iedere groep die moet worden 
toegewezen aan de huidige account.) 
Opmerking:  'Gedeelde gebruikersgroepen' kunnen 
alleen worden toegewezen aan een account die 
een gebruiker 'PIN-modus' en 'Gebruiker 
aanmeldingsmodus' heeft die overeenkomen met 
die voor de specifieke 'Community'.  Ref:  Stappen 
1A,  2A,  en  2B). 

Als deze niet overeenkomen, moet u: 

+ Een andere 'Community' (hier) selecteren, of; 

+ Een 'Community' instellen met de vereiste 
waarden (1A,  2A,  2B), of; 

+ Deze waarden wijzigen voor de specifieke 
account 
   Ref:  Account informatie Standaard . 

- Groep: toont de naam van de groep of 
gedeelde gebruikers ("Noordelijke gebruikers", 
"Divisie Managers", enz.). 

- Gebruikersbereik: toont het bereik van 
gebruiker-ID#s gekoppeld aan deze groep 
van gedeelde gebruikers; 

- Bevoegdheidsbereik: toont het bereik van 
bevoegdheid-ID#s gekoppeld aan deze groep 
van gedeelde gebruikers; 

4B:  Groepen van gedeelde 
vakanties aan accounts toewijzen 
(Gedeelde vakantie beheer) 
Als de verwante "Gedeelde 
vakantiegroepen", en "Gedeelde 
vakanties" zijn ingesteld 

(vooraf/hierboven), kunnen groepen van 
gedeelde vakanties toegewezen worden 
aan toepasselijke accounts. 
Opmerkingen:  alleen 'Gedeelde vakantiegroepen' 
met niet-overlappende ID# bereiken kunnen 
geselecteerd worden voor een specifiek account.  
Naargelang groepen worden toegewezen aan 
accounts, worden gedeelde vakantie(s) gekopieerd 
naar hetzelfde/toepasselijke vakantie-ID# in ieder 
account (vanaf het ID# in iedere gedeelde groep). 

Accountmappen AccountName  
Accountgegevens, Gedeelde gebruikers  
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Deze instellingen bekijken of 
invoeren 
Voor ieder specifiek account: 

 selecteer eerst 
[Accountmappen] in de 'boom', 
en dubbelklik op het gewenste 
account. 

 Selecteer Accountgegevens op 
de Iconenbalk, of in de structuur.  
Selecteer daarna het tabblad 
Gedeelde vakanties.   

Opmerking:  dit tabblad verschijnt alleen als 
"Community vakantiegroepen" werden 
ingesteld (2C).   

Raadpleeg nu de 
selectiebeschrijvingen voor dit scherm 
terwijl u de gewenste instellingen bekijkt of 
invoert.   
Opmerking:  rasterbeeld is niet van toepassing voor 
deze functie. 

 
 

- Selecteer: dit laat toe om een groep vakanties 
aan het specifieke account toe te wijzen.  (Klik 
op dit vakje voor iedere groep die moet 
toegewezen worden aan het huidige account.) 
Tip:  vakantie 1 en 2 behoren tot de datums voor 
wijzigen tussen de standaard- en zomertijd.  Dus 
kunnen groepen van gedeelde vakanties deze 
vakanties ook bevatten. 

- Groep: toont de naam van de groep van 
gedeelde vakanties ("DST en Kerst", 
"GedeeldeVaks2", enz.). 

- Vakantiebereik: toont het bereik van vakantie 
ID#s geassocieerd met deze groep van 
gedeelde gebruikers; 
Opmerking:  ID#1 behoort tot de wijziging naar de 
zomertijd, en ID#2 is voor terugkeer naar de 
standaardtijd).  (Rem:  'Spring' voorwaarts voor 
zomertijd, 'val' terug voor standaardtijd.) 

 

Volledige account 
paneelinstellingen (Feature set, 
Service-Pin, enz.) 

Account informatie: (technische instellingen) 
Deze schermen laten toe om de 
site/accountnaam in te stellen (om in de 
'boom' te verschijnen), plus verschillende 
technische parameters voor gans het 
systeem.  Ze bevatten het "Feature set" wat 
de systeemcapaciteiten bepaalt voor het 
account.  "Accounttype" selecties bepalen 
de items (velden) die in het scherm moeten 
verschijnen. 

Opmerking:  welke "Feature sets" worden ondersteund 
(en geassocieerde capaciteiten) is gebaseerd op de 
software licentie, die beheerd wordt via het 
'activeringssleutel' op de PC met de software database 
(V4: USB-connector; (V3.3.2: Parallelle/printerpoort; 
V3.3.3: één van beide). 

Deze instellingen bekijken of 
invoeren 
Selecteer Account informatie op de 
Iconenbalk, of klik op uw site/accountknop 
in de boom en selecteer Account 
informatie.   

Accountmappen AccountName 
Accountgegevens Gedeelde vakanties  
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Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer 
en dubbelklik op het gewenste account. 

Raadpleeg nu de 
selectiebeschrijvingen voor deze 
schermen terwijl u de gewenste 
instellingen bekijkt of invoert.   
Tip:  u kunt de raster/formulier taakbalkknop 
gebruiken om het schermformaat van uw 
voorkeur te selecteren (formulierenbeeld 
wordt hier aangeraden). 

 
 

  Standaard   
- Accountnaam: een naam/beschrijving 
voor de site/het account.   
Tip:  deze verschijnt ook in het veld van de 'boom'. 

Account type 
-Indringing: systemen met bewaakte sensoren, 
maar deuren zonder toegangscontrole; 

-Toegang: systemen met deuren met 
toegangscontrole, maar geen bewaakte 
sensoren of 'Zones'; 

-Indringing en toegang: systemen met zowel 
deuren met toegangscontrole en bewaakte 
sensoren. 

------------------------------------------------------------------ 
-Centrale station: selecteer dit als paneel(en) 
zullen bewaakt worden via een centrale 
bewakingsinstallatie. 

-Suitebeveiliging: systemen met 
appartementen/installaties die worden bewaakt 
door toetsenborden voor suitebeveiliging (2-
zone of 8-zone); 

-LCD-toetsenborden: systemen met LCD-
toetsenbord modules; 

-Elevator: systemen met elevators (liften) en 
verdiepingen met toegangscontrole. 

Paneelmodus informatie 
- Paneel werkingsmodus:  Dit configureert de 
primaire besturingsparameters en/of standaard 
instellingen voor het paneel (laat één firmware 
constructie toe om wereldwijd gebruikt te 
worden).  
UK/ACPO (DD243):  bij GB/ACPO-operatie, de 
modem/telefoonkiezer is eventueel niet beschikbaar 
(d.w.z. ouder moederbord met ingebouwde bell 103 
modem).   

Bijkomende regio's:  deze selecties zijn typisch van 
toepassing voor geschikte standaard instellingen voor 
de specifieke regio.   
De besturingsmodus wijzigen:  voor Director v4.4 is 
de besturingsmodus voor het paneel oorspronkelijk 
ingesteld via de nieuwe account wizard.  Op dat 
ogenblik worden bepaalde standaard onderwerpen / 
waarden automatisch geconfigureerd.  Als u de paneel 
besturingsmodus wilt wijzigen, en u wilt gepaste 
standaardwaarden verkrijgen, dan is het best om een 
nieuw account in te stellen en het vroegere te 
verwijderen.   

- Talenset:  Dit bepaalt de talen die bij de LCD-
toetsenborden worden ondersteund.  (De talen 
zullen op het scherm verschijnen.) 

Feature set informatie 
-Paneel versie: stelt deze in om overeen te 
komen met het huidige paneel (firmware) 
revisieniveau voor panelen geassocieerd met dit 
account (alle panelen voor dit account moeten 
op hetzelfde firmware revisieniveau staan). 

Opmerkingen:  voor Guardall Director v4.4 worden 
de paneel firmware versies die moeten ondersteund 
worden binnen een account, ingesteld via de nieuwe 
account wizard.  Als de paneelversie onjuist is 
ingesteld, zult u niet in staat zijn om te communiceren 
met het paneel(en).  Paneel firmware informatie kan 
gevonden worden in het systeem (algemeen) 
configuratiescherm na de 1ste communicatiepoging.   

Verwante onderwerpen:   "Systeeminstellingen voor 
ieder paneel" (in een volgende sectie).  
 "Paneelcommunicatie en updates" (in een vorige 
sectie).   

Opmerking:  sommige functies kunnen misschien 
alleen ondersteund worden na opwaardering naar de 

Account informatie 
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laatste firmware revisie (die typisch moet 
overeenkomen met de software revisie). 

- Feature set:  (vroeger "Geheugenmodel")  De 
geheugenconfiguratie die moet gebruikt worden 
voor alle panelen geassocieerd met deze site/dit 
account.  Dit bepaalt de systeemcapaciteiten 
voor dit account (zie verder "Columns...", volgt 
verder).   
Suites, elevators:  ondersteuning van toetsenborden 
voor suitebeveiliging en/of elevator controllers vereist 
een "Feature set" selectie van 5 of hoger (via 
Enterprise software licentie). 

Bell 103 verbindingen:  voor panelen die zullen 
verbinden via hun ingebouwde kiezer (Bell 103 300 
baud modem), moet de Feature set 1-3 zijn (enkel 
paneelsysteem, tot 300 gebruikers).  dit vereist ook 
een USR Sportster 56K modem in de PC (voor 
compatibiliteit met de initialisatie tekenreeks). 

-(Kolommen met onderwerpen): toont de 
systeemcapaciteiten geassocieerd met uw 
geselecteerde "Feature set".   
Verwant onderwerp:  "Systeemcapaciteiten".   

Als u geen specifieke 'feature set' kan selecteren, 
betekent dit dat het niet ondersteund wordt door u 
software licentie.   
Verwant onderwerp:  "Software activering en 
licentie".   

Paneelgeheugen:  voor sommige feature sets vereisen 
de panelen extra geheugen (zoals aangegeven 
bovenaan iedere kolom). 

  Instelling   
Hoofdpaneel 
- [Hoofdpaneel wijzigen]:  voor een multi-paneel 
account, identificeert dit één paneel dat moet 
gerefereerd worden voor gemeenschappelijke 
paneelinstellingen (gebruikers, enz.) tijdens een 
"Ophalen uit paneel" database update.   
Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Paneelcommunicatie en updates".   

Globale accountopties 
-PIN-dwang toelaten: of gebruikers al dan niet 
de optie zullen hebben (bij systeem 
toetsenborden en lezers ingesteld voor kaart / 
UID +PIN-toegang) om aan te geven of ze 
worden gedwongen om binnen te komen door 
de laatste twee tekens van hun PIN om te 
keren.  Dit zal worden aangemeld als 
dwangalarm. 

- Paniek token stuurt dwang (V4.4):  
configureert detectie van paniek tokens om te 

worden verstuurd als een dwangalarm.  (Anders 
wordt het token lokaal aangemeld, maar niet 
verstuurd.)  (Zie ook volgend onderwerp.) 
Tip:  in de bevoegdheden toegewezen aan de 
specifieke gebruiker (kaart / token) wordt bepaald of 
een kaart / token al dan niet zal behandeld worden als 
een 'paniek token'.  

------------------------- 
-Kaartnummer weergeven: dit toont het 
kaartnummer voor iedere gebruiker (en/of 
verbergt gebruiker-ID referenties) in 
gebeurtenisberichten, rapporten en andere 
locaties (bijv., scherm voor terugvalgebruikers); 

- Paneeltijd dagelijks synchroniseren" (V4.5):  
Ieder paneel houdt onafhankelijk de tijd bij.  
Vanaf V4.5 wordt een selectie geleverd die alle 
paneel tijdklokken synchroniseert in een account 
met de Director server PC.  Dit doet zich voor ’s 
nachts rond 3:00 am.   
Voor sites die camera’s bevatten geassocieerd met 
deuren en/of sensors (voor "Videogebeurtenissen"), 
wordt deze functie 'tijd sync' automatisch 
geselecteerd—en kan niet worden gedeselecteerd.  
Dit verzekert dat tijdstempels geassocieerd met 
camerabeelden zullen juist gesynchroniseerd 
worden voor alle camera’s.   

- Gebruiker IN/UIT status voor dit account 
instellen: hiermee stelt men In/Uit 
statuscontrol in. (default=Aan). Als deze optie 
niet nodig is, kunt u deze selectie ongedaan 
maken om serverbeheermiddelen weer vrij te 
maken. 
Opmerking:  Deze selectie is voor de volgende 
opties nodig:: 
+ Statuscontrole van Gebruiker In/Uit (in Controle & 
Status); 
+ Tijd en Aanwezigheidsrapportages; 
+ Roll Call (en directe Roll Call) rapportages. 

- PIN-modus: of gebruiker-PIN's (voor gebruik bij 
lezer toetsenborden en systeem (LCD/LED) 
toetsenborden) vier of vijf tekens lang zullen 
zijn; 
Opmerking -- "Gedeelde gebruikers":  bij gebruikers 
toegewezen over multiple accounts ("Gedeelde 
gebruikers";   V4.2 Director), zullen de PIN-modus en 
gebruikeraanmelding-modus worden geblokkeerd.   

Verwante instellingen:  [Beheer], 
Communitygroepen, Communities .   

- Gebruikersaanmelding-modus: dit bepaalt of 
de gebruikers al dan niet hun ID-nummer of 
kaartnummer moeten gebruiken bij aanmelding 
bij LCD-toetsenborden, en/of bij toegang tot 
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deuren (bijv., ID + PIN-modus).  
Gebruikernummer selecties bevatten het aantal 
tekens--die zouden moeten ingesteld worden 
om de langste kaartnummer te ondersteunen 
die wordt gebruikt bij de site. 

-Escort-vereist modus: het type 
kaarten/gebruikers die in staat zullen zijn om 
gebruikers "Bezoeker (Escort-vereist)" te 
Escorteren in heel de installatie.   
Escort gebruiker:  geldige gebruikers/kaarten met 
"Escort privilege" bevoegdheid;Permanente gebruiker:  
geldige gebruikers/kaarten die geen vervaldatum 
hebben;Iedere gebruiker:  alle geldige 
gebruikers/kaarten--permanent of tijdelijk. 
Opmerking:  in ieder geval kunnen Escorts zelf NIET 
ingesteld worden als "Bezoeker (Escort-vereist)".   

 Verwante instellingen:   

 Gebruikers, Validatie, Ongeldig Aan.   
  "Gebruikers 
(Binnenkomenden/paneelgebruikers)".   

 Bevoegdheden, Toegang, Escorteprivilege, 
en Bezoeker (Escorte vereist) 
  "Bevoegdheden voor 
gebruikers/binnenkomenden". 

- Punt hersteltijd (V4.4):  stelt een duur in wanneer 
alle sensoren (ingangspunten) die tijdelijk werden 
uitgeschakeld, als 'in alarm' zullen worden behandeld 
(d.w.z. na deze tijd worden ze hersteld naar 'OK').   

- Verkoper-ID (V4.4):  Voer hier uw 
verkoperscode in (1-65,535).  Deze waarde 
wordt gebruikt met de "PIN van de dag met 6 
tekens" in de service PIN-modus.   
Verwant:  YourAccount, Accountgegevens, 
Service-Pin, "Service-Pin Modus"   
 Paneelinstellingen voor gans het account   

- Toetsenbord vergrendelcode (V4.4): 
Toekomstig gebruik.   

- Scherp/Onscherpstellen en tonen (V4.4): 
configureert of onscherpstellen al dan niet zal 
ondersteund worden via de toetsenborden en de 
algemene operatie van het toetsenbord 
sonalert/zoemer.   
Verwant:  “Toetsenbordtonen referentie”.   

Kaartactie 
- Negeren van uitstaande registratie:  dit stelt 
lezers voor kaartregistratie in om te werken bij 
vervallen/uitgeschakelde kaarten, al dan niet 
ingesteld voor "uitstaande registratie".  Indien 
niet geselecteerd, zullen kaartregistratie lezers 
alleen kaarten beïnvloeden die zijn ingesteld als 
"uitstaande registratie". 

Toepassing tip:  kaarten kunnen handmatig ingesteld 
worden als 'Uitstaande registratie' (bijv., bij eerste 
aanmaak), of bij aanvaarding door een lezer die 
daarvoor is geconfigureerd.  'Vervallen' kaarten 
houden ook kaarten in die vooraf werden geactiveerd 
voor een bepaalde periode door een lezer die 
daarvoor is geconfigureerd. 

 Verwante instellingen:   

 Gebruikers, Validatie, Registratie in 
behandeling.   
  "Gebruikers 
(Binnenkomenden/paneelgebruikers).   

 Configuratie, Deuren, In Lezer (of uit...), 
[Kaartactie].   
  "Lezer 1 & 2 instellingen voor een deur".   

 Onjuiste kaart/PIN    ( V4.20) 

Deze selecties behoren tot de manier waarop het 
systeem zal reageren als herhaaldelijk ongeldige 
kaarten en/of ongeldige PIN's bij een lezer of LCD-
toetsenbord worden gepresenteerd (d.w.z. een 
onbevoegde persoon probeert binnen te komen).   

Verwant:   Controle en status Paneel controle & 
status  
Systeem [Gebruikersblokkering wissen ]  

Ongeldige gebruiker detectie 
- Maximum incorrecte Pin's:  het aantal 
ongeldige PIN's die mogen ingevoerd worden 
vooraleer die persoon wordt geblokkeerd.   

- Duur van Systeemvergrendeling: De duur 
van de systeemvergrendeling wanneer 
meerdere gebruikers herhaalde malen foutieve 
toegangsgegevens invoeren. Dit betreft   
'globale vergrendelingen’. 
- Maximumvergrendeling voordat globale 
vergrendeling plaatsvindt:  Het aantal 
afzonderlijke gebruikers dat voor een bepaald 
account geblokkeerd wordt voordat een 
‘Globale Vergrendeling’ plaatsvindt.  Dit:  
 Genereert een plaatselijk alarmbericht;   Kan 
worden verzonden naar een controlepost 
(instelling volgt);   Kan ingesteld worden om 
alle gebruikers van een bepaald gebied te 
blokkeren op basis van het desbetreffende 
gebied. 
Gerelateerd: Configuratie   Gebieden  Toegang  
"Slechte Kaartactie"   

Tips:  Een globale vergrendeling kan worden 
opgeheven door  Controle & Status;   
 Visual Director, en/of:   Een 'Command Point' 
specifiek aangepaste invoer. 
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- Duur Gebruiker-vergrendeling:  De duur 
van de vergrendeling van gebruikers na 
herhaalde ongeldige toegangspogingen.   
Tip: Permanente vergrendelingen en/of 
vergrendelingen van lange duur kunnen worden 
opgeheven door  Controle & Status;   
 Visual Director, en/of:   Een 'Command Point' 
specifiek aangepaste invoer. 

- Detectie van ongeldige toegangskaart:  
Maakt het mogelijk de detectie van ongeldige 
kaarten aan en uit te schakelen en het tellen 
van de soort ongeldige toegangskaarten. 
  Ongeldige kaarten:  kaarten met geweigerde 
toegang omdat ze:   niet in database zitten;   
 verkeerde sitenummer hebben;   verkeerde 
versienummer hebben; 

  Hoog risico:  kaarten met geweigerde toegang 
omdat:   kaarten vervallen zijn;   schema vervallen 
is;   vergrendeling inbreuk;   lezer vergrendeld is;  
 verkeerde zone. 

- Maximum ongeldige kaarten:  het aantal keren 
dat een ongeldige kaart kan gepresenteerd 
worden vóór de kaart zal geblokkeerd worden 
(voor de 'Gebruiker blokkeringsduur'); 

- Globale blokkeringsalarm verzenden:  voor 
een centrale bewakingsinstallatie, bepaalt dit of 
de 'globale blokkeringen' moeten verzonden 
worden naar de meldkamer. 

 Site adres en mailing adres   
- Naam: de naam/beschrijving voor de site/het 
account (zoals ingesteld via het "Standaard" 
tabblad).  

- Adres: de adres/locatie van de site/het account. 

- [Site adres kopiëren naar mailing adres]: stelt 
het "Mailing adres" in om overeen te komen met 
het huidig "Site adres". 

   

 Contact   
- Telefoon: het stem/contact telefoonnummer 
voor de persoon die het systeem verzorgt. 

- Contact: de contactpersoon ter plekke voor de 
site/het account. 

- Commentaren: bijkomende informatie die behoort tot 
deze site/dit account (optioneel). 

  Service PIN   
Dit behoort tot de service gebruiker/aanmelding (000) 
met toegang tot alle functies, inclusief 

configuratiemenu's, service testbevoegdheid en de 
mogelijkheid om de tijd en datum te wijzigen.   
- Service PIN modus (V4.4):  dit configureert de 
operatie karakteristieken van de service PIN. 
Permanent:  De service PIN ingevoerd onder  [Service 
PIN wijzigen]  zal van kracht blijven tot deze 
handmatig gewijzigd wordt.  

PIN met zes tekens van de dag:  dit is een speciaal 
berekende PIN, gebaseerd op de datum, uw 
verkoperscode / ID en andere factoren.  Neem contact 
op met uw centrale meldkamer om de vereiste service 
PIN te verkrijgen voor vandaag.  Opmerking:  [Service 
PIN wijzigen]  zal niet functioneren terwijl deze modus 
van kracht is.   

Verwant:  YourAccount, Accountgegevens, 
Setup, "Verkoper ID"   
 Paneelinstellingen voor gans het account   

- [Service PIN wijzigen]: laat toe om de PIN te 
wijzigen die vereist is voor een service persoon 
(gebruiker 00) om toegang te krijgen tot de 
panelen in dit account. 
Na wijziging van de service PIN, verzeker u ervan dat 
de paneel onmiddellijk wordt bijgewerkt.  Verwant 
onderwerp:  "Paneelcommunicatie en updates"   

Een paneel configureren via een LCD-toetsenbord 
wordt alleen ondersteund voor accounts met één 
paneel, ingesteld op "Feature set" 1-4 (zie vooraf).  
Uitzondering:  programmeren van modules die 
toetsenbord programmering vereisen 
(HSC/printermodule, RF-module, & Smart-PODs, plus 
geassocieerde I/O instelling) wordt ondersteund in alle 
systemen. 

 Gedeelde gebruikers en 
Gedeelde vakanties  

Deze tabbladen verschijnen als u een 
instelling hebt voor gedeelde gebruikers 
en/ of vakanties. 
Verwant onderwerp: “Gedeelde gebruikers en 
vakanties over Meerdere accounts” (“Fase 4: Gedeelde 
opties toewijzen aan Accounts”)  
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Gebeurtenis responsies 
voor bevestiging van 
alarmen 

Gebeurtenis responsies 
Voorbeelden van Gebeurtenis 
responsies kunnen vooraf ingesteld 
worden om de zaken te 
vergemakkelijken voor operators als 
ze Alarmen bevestigen. 

Verwant onderwerp:  "Werken met alarmen 
(Commentaar/oplossen)".  Tip:  klik het 
gekleurde vakje aan voor een alarmbericht. 

Hoe hier te geraken 
Iconen balk:  Gebeurtenis 
responsies 
In de boom:  YourAccount, 
Account informatie (klik op "+"), 
Gebeurtenis responsie 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe 
om uw voorkeur beeldmodus te selecteren.   

Wat u kan doen 
 Voer een nieuwe gebeurtenis 

responsie in:  Klik op [+] onderaan 
het formulier, of klik met de rechter 
muisknop op het formulier en 
selecteer Nieuw toevoegen in het 
keuzemenu.   

 Bekijken/wijzigen van een 
bestaande:  één selecteren uit de 
keuzelijst onderin het formulier.   

 Een gebeurtenis responsie zoeken:  
Klik op [+] onderaan het formulier, of 
klik met de rechter muisknop op het 
formulier en selecteer Nieuw 
toevoegen in het keuzemenu.   
Tip:  u kan op naam zoeken of met de eerste 
paar tekens--bijv., nam*  

 Een gebeurtenis responsie 
verwijderen:  Klik nu met de rechter 
muisknop op een leeg veld in het 
formulier (Indien rasterbeeld: klik met 
de rechter muisknop op het item in de 
lijst), en selecteer "Verwijderen".  Bij 
vraag naar confirmatie, selecteer Ja.  

 
 

Keuzelijst (onderaan het formulier) 
- Responsie: hier selecteert u een voorbeeld 
gebeurtenis responsie om te bekijken of te 
bewerken.  Dit veld toont een referentienummer 
dat werd toegewezen door het systeem, en de 
eerste paar woorden van de tekst, eens die 
werden  gedefinieerd. 

In dit formulier 
- Responsie: de tekst beschikbaar voor 
operators als ze een alarm bevestigen. 
Tip:  bij bevestiging van een alarm, zullen de 
voorbeeld responsies hier gedefinieerd, 
geïdentificeerd worden in een lijst, gebaseerd op de 
eerste paar woorden van de eerste regel.  Daarom is 
het aangeraden om dit deel van de tekst zodanig in te 
stellen om alleen iedere responsie te identificeren. 

Account informatie Gebeurtenis responsie 
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Alarm / gebeurtenis 
instructies 

Gebeurtenis instructies introduceren 
Gebeurtenis instructies zijn tekstinstructies 
die kunnen ingesteld worden om te 
verschijnen in het 
commentaar/resolutievenster als een 
operator een alarm bevestigt (behorend tot 
de specifieke types van berichten, of die van 
een specifieke sensor/ingangspunt). 

Zie ook:  om instructies aan alarmberichten toe te 
wijzen (of aan specifieke ingangspunten), raadpleeg de 
sectie "Aanpassen van hoe gebeurtenissen worden 
vertoond (Gebeurtenisprioriteit)" en/of "Ingangspunten-
bewaakte sensoren".   

Hoe hier te geraken 
Iconen balk:  Gebeurtenis instructie 
In de boom:  YourAccount, Account 
informatie (klik op "+"), Gebeurtenis 
instructie 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe 
om uw voorkeur beeldmodus te selecteren.   

Wat u kan doen 
 Een gebeurtenis instructie toevoegen:  

Klik op [+] onderaan het formulier, of klik 
met de rechter muisknop op het formulier 
en selecteer Nieuw toevoegen in het 
keuzemenu.   

 Bekijken/wijzigen van een bestaande:  
één selecteren uit de keuzelijst onderin 
het formulier.   

 Een gebeurtenis instructie zoeken:  Klik 
op het symbool 'verrekijker'.  Voer daarna 
de naam in en klik op [Zoeken].   
Tip:  u kan op naam zoeken of met de eerste paar 
tekens--bijv., nam*  

 Een gebeurtenis instructie verwijderen:  
Klik nu met de rechter muisknop op een 
leeg veld in het formulier (Indien rasterbeeld: 

klik met de rechter muisknop op het item in de lijst), 
en selecteer "Verwijderen".  Bij vraag naar 
confirmatie, selecteer Ja.  
Vóór verwijdering:  alleen ongebruikte instructies 
kunnen verwijderd worden.  (Ga naar het scherm 
Gebeurtenis prioriteit, en controleer om er zeker 
van te zijn dat de specifieke instructie niet in gebruik 
is.)   

Verwant onderwerp:  "Aanpassen hoe 
gebeurtenissen worden vertoond 
(Gebeurtenisprioriteit)".   

Werken in rasterbeeld:  u kan:   waarden bekijken of 
invoeren;   met de rechter muisknop op een item 
klikken en in het keuzemenu selecteren;   op een 
kolomkop klikken om die kolom te sorteren. 
(Filter op kolom:  toont alleen items die met een 
ingevoerde waarde overeenkomen of de eerste paar 
tekens -- bijv., nam*.  Een rode kolomkop geeft aan dat 
de lijst gefilterd is.) 
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Keuzelijst (onderaan het 
formulier) 

- Instructie: hier selecteert u een 
gebeurtenis instructie om te bekijken of 
te bewerken.  Dit veld toont een 
referentienummer dat werd 
toegewezen door het systeem, en de 
naam van de instructie, eens die werd 
gedefinieerd. 

In dit formulier 
- Naam: een geschikte naam voor de 
gebeurtenis instructie (bijv., "Brand 
instructies"); 

- Instructie: de tekst die in het 
commentaar/resolutiescherm moet 
verschijnen voor alarmen 
geassocieerd met deze instructie; 

Geluiden activeren (te 
associëren met 
gebeurtenis/alarmberichten) 

Geluiden te associëren met 
specifieke gebeurtenissen en 
alarmen) 
Geluiden kunnen geassocieerd worden met 
specifieke gebeurtenissen en alarmen.  Voor 
een aangepast geluid kan geassocieerd 
worden met een gebeurtenis, moet het eerst 
geactiveerd worden. 
Opmerking:  per standaard, zal het "uitroepingssignaal" 
van uw PC geassocieerd worden met alarmen die 
resolutie vereisen.  Dit kan ingesteld worden via het 
‘Configuratiepaneel’ van Windows. 

Duur van geluid:  geluiden die moeten geassocieerd 
worden met specifieke alarmen worden in een herhaald 
patroon afgespeeld.  Daarom, geluiden die langer 

duren dan 2 seconden worden afgebroken (d.w.z., de 
eerste twee seconden worden herhaald).   

Bestand formaat:  Guardall Director ondersteunt 
standaard Windows geluidsbestanden (WAV).  Tot 20 
verschillende geluiden kunnen gebruikt worden (over 
gans het systeem/voor alle accounts). 

Zie ook:  om geluiden aan alarmberichten toe te 
wijzen, raadpleeg de sectie "Aanpassen van hoe 
gebeurtenissen worden vertoond 
(Gebeurtenisprioriteit)".   

Hoe hier te geraken 
Iconen balk:  Sound 
In de boom:  [Beheer], Geluid 
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren.   

Wat u kan doen 
 Een nieuw geluid activeren:  Klik op [+] 

onderaan het formulier, of klik met de 
rechter muisknop op het formulier en 
selecteer Nieuw toevoegen in het 
keuzemenu.   

 Bekijken/wijzigen van een bestaande:  
één selecteren uit de keuzelijst onderin 
het formulier.   

Account informatie Gebeurtenis instructie 
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 Een geluid zoeken:  Klik op het 
symbool 'verrekijker'.  Voer 
daarna de naam in en klik op 
[Zoeken].   
Tip:  u kan op naam zoeken of met de 
eerste paar tekens--bijv., nam*  

 Een geluid deactiveren:  Klik nu 
met de rechter muisknop op een 
leeg veld in het formulier (Indien 
rasterbeeld: klik met de rechter muisknop 
op het item in de lijst), en selecteer 
"Verwijderen".  Bij vraag naar 
confirmatie, selecteer Ja.  
Vóór verwijdering:  alleen ongebruikte 
geluiden kunnen verwijderd worden.  (Ga naar het 
scherm Gebeurtenis prioriteit, en controleer om er 
zeker van te zijn dat het specifieke geluid niet in 
gebruik is.)   

Verwant onderwerp:  "Aanpassen hoe 
gebeurtenissen worden vertoond 
(Gebeurtenisprioriteit)".   

Werken in rasterbeeld:  u kan:   waarden bekijken of 
invoeren;   met de rechter muisknop op een item 
klikken en in het keuzemenu selecteren;   op een 
kolomkop klikken om die kolom te sorteren. 
(Filter op kolom:  toont alleen items die met een 
ingevoerde waarde overeenkomen of de eerste paar 
tekens -- bijv., nam*.  Een rode kolomkop geeft aan dat 
de lijst gefilterd is.) 

 
 

Keuzelijst (onderaan het formulier) 
- Geluid: hier selecteert u een geluid om het te 
herbenoemen, of te associëren met een andere 
WAV-bestand.  Dit veld toont een 
referentienummer dat werd toegewezen door 
het systeem, en de naam van het geluid, eens 
dat werd gedefinieerd; 

In dit formulier 
- Naam: een geschikte naam voor het geluid 
(bijv., "Brand waarschuwing"); 

- Bestand:  dit is de locatie (pad) en de 
bestandsnaam van het geluidsbestand (.WAV).  
Tip:  klik  [ . . . ]  om te bladeren naar het 
bestand; selecteer daarna het bestand en klik 
op [Openen]. 

- [  ]:  selecteer dit om naar een voorbeeld te 
luisteren van uw geselecteerd geluid. 

Aanpassen hoe 
gebeurtenissen worden 
vertoond 
(Gebeurtenisprioriteit) 

Gebeurtenis prioriteiten introduceren 
U kunt het beeld van specifieke 
gebeurtenissen en alarmen aanpassen, en 
indien gewenst aangepaste kleuren en 
geluiden toewijzen.  Deze selecties kunnen 
voor gans het systeem gelden, of voor 
gebeurtenissen die in een specifieke zone 
plaatsvinden. 

Aanpassing gebeurtenissen 
Selecteer Gebeurtenis prioriteit op de  
Iconenbalk, of klik uw site/accountknop in 
de boom, open Account informatie (klik op 
"+"), en selecteer Gebeurtenis prioriteit.   
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Raadpleeg nu de selectiebeschrijvingen 
voor dit scherm terwijl u de gewenste 
instellingen bekijkt of invoert.   
Tip:  deze functie gebruikt een speciale beeldstijl (de 
raster/formulierknop zal ingeschakeld worden). 
 

[Beheer], Geluid 
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Bovenkant van het 
formulier 
- Beeld: het type van gebeurtenissen 
dat u bekijkt (globaal en/of aangepaste 
gebeurtenissen geassocieerd met 
specifieke zones); 

- Gebeurtenis types: laat toe om uw 
gebeurtenis prioriteit venster te 
beperken tot alleen specifieke 
gebeurtenis/alarm onderwerpen; 

Knoppen onderaan het 
formulier 

- [Toevoegen]: bij bekijken van 
aangepaste gebeurtenissen (bijv., "Per 
zone"), creëert dit een lege 'rij' om toe 
te laten een nieuwe aangepaste 
gebeurtenis in te stellen; 

- [Verwijderen]:  laat toe om een aangepaste 
gebeurtenis te verwijderen (bij bekijken "Per 
zone"); 

- [Aanpassen voor zone]:  bij bekijken van 
gebeurtenissen "Over gans het systeem", laat 
dit toe om snel een aangepaste (zone-
specifieke) versie van een geselecteerde 
gebeurtenis te creëren; 

Kolommen (Gebeurtenis criteria) 
- Zone: de zone geassocieerd met de specifieke 
gebeurtenis ("Alle zones", of een specifieke 
zone); 

- Aangepaste filter: dit veld kan gebruikt worden 
door specifieke operators om de berichten te 
beperken die ze in het bewakingsvenster zullen 
te zien krijgen (d.w.z., alleen berichten ingesteld 
voor specifieke 'aangepaste filter' waarden); 

- Prioriteit: dit beïnvloedt de sorteerorde in het 
bewakingsvenster, en kan ook gebruikt worden 
door operators om de berichten te beperken die 
we in het bewakingsvenster te zien krijgen; 

- Resolutie toegestaan: bepaalt of het 
commentaar/resolutiescherm al dan niet 
beschikbaar zal zijn voor iedere specifieke 
gebeurtenis (als in het 
gebeurtenis/bewakingsvenster wordt gewerkt); 

- Instructie: laat toe om instructietekst toe te 
wijzen die in het commentaar/resolutiescherm 

moet verschijnen als een operator een specifiek 
alarm bevestigt; 
Opmerking:  om hier beschikbaar te zijn, moeten 
eerst de instructies worden gedefinieerd.   
Ref:  Account informatie Gebeurtenis instructie 
  Alarm/gebeurtenis instructies 

Instructies geassocieerd met specifieke sensoren:  
een instructie kan ook worden geassocieerd met 
specifieke sensoren (ingangspunten)--wat voorgang 
krijgt over iedere instructie die hier wordt 
geselecteerd.   
Ref:  Configuratie Ingangspunten  
  Ingangspunten—Bewaakte sensoren 

- Media: laat toe een kleur en een geluid toe te 
wijzen aan iedere gebeurtenis/alarmbericht.  Klik 
op [...] om een geluid en/of kleur toe te wijzen 
aan een gebeurtenis.  (In het volgende scherm 
te sluiten kunt u op [  ] klikken om uw 
geselecteerde geluid te horen.) 
Opmerkingen:  om hier beschikbaar te zijn, moeten 
eerst aangepaste geluiden (WAV-bestanden) worden 
geactiveerd:  Ref:  [Beheer] Geluid 
  Geluiden activeren (te associëren met 
gebeurtenis/alarmberichten). 

per standaard, zal het "uitroepingssignaal" van uw PC 
geassocieerd worden met alarmen die resolutie 
vereisen.  Dit kan ingesteld worden via het 
‘Configuratiepaneel’ van Windows. 

Duur van geluid:  geluiden die moeten geassocieerd 
worden met specifieke alarmen worden in een 
herhaald patroon afgespeeld.  Daarom, geluiden die 
langer duren dan 2 seconden worden afgebroken 
(d.w.z., de eerste twee seconden worden herhaald).   

Account informatie Gebeurtenis prioriteit 
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- Seriële rapportage (v4.4): laat toe om 
specifieke alarmen en gebeurtenissen te 
versturen via de functie van seriële rapportage.   
Verwante onderwerpen:  [Beheer], Seriële 
rapportage.   
  Softwaregebaseerde tekstsemafoon (Seriële 
rapportage) 

Gedetailleerd operator en 
gebruiker controlespoor (V4.6) 

"Gedetailleerde controle" geeft details 
gemaakt over operators en gebruikers.  
Als u deze functie inschakelt, worden 
“vroegere” en “latere” details in 
logboek vastgelegd, beschikbaar om 
te archiveren en wissen, en 
beschikbaar via de Controlerapporten.   
Uitzondering:  wijzigingen via een 
toetsenbord zullen alleen ID-nummers 
weergeven, niet de volledige namen.    

[Beheer], Rapportage 

Om deze functie in te schakelen, gaat 
u naar:  “[Beheer, Rapportage”, en 
selecteer “Opname details logboeken” 
().   

OPMERKING:  gedetailleerde opname 
van controle begint niet tot de Director 
server opnieuw werd gestart.  (Afsluiten 
en herstarten van de Director software (en 
aanmelden), of als alleen de Director 
server wordt uitgevoerd, deze afsluiten en 
herstarten (toetsenbord/map symbool aan 
het rechter uiteinde van de Windows 
taakbalk).   

[Beheer, Database onderhoud, 
Archiveren  en  
[Beheer, Database onderhoud, 
Wissen   

In deze schermen werd een selectie 
“Operator logboek” toegevoegd.  Dit 
behoort tot de gedetailleerde gebruiker 
en operator controles die worden 
opgenomen als deze functie is 
ingeschakeld onder “[Beheer], 
Rapportage”.   

[Rapporten], Controlerapporten 

Voor een controlerapport, indien u het 
volgende selecteert:  
“Aanmeldingstype:  Operator”, en 
“Transactie details weergave” (), 
worden details van de wijzigingen aan 
operators en gebruikers weergegeven 
in het rapport met de “vroegere” en 
“latere” veldinstellingen van iedere 
wijziging.  Dit wordt alleen 
ondersteund bij inschakeling van deze 
functie onder “[Beheer], 
Rapportage”.   

Director-Server taal 

Sommige gedetailleerde controletekst 
komt uit de Director software, en 
andere uit de Director-server.  De 
Director-server toont doorgaans tekst 
in de taal van de laatst aangemelde 
operator.  Als u ondervindt dat 
bepaalde tekst niet verschijnt in 
dezelfde taal als de Director software, 
kan u de Director server forceren om 
een specifieke taal te gebruiken.   

(Klik met de rechtermuisknop op het 
Director-Server toetsenbord/map 
symbool aan het rechter uiteinde van 
de Windows taakbalk, en selecteer 
onder “Taal”.)  
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Videogebeurtenissen 
instellen (V4.5) 

Over videogebeurtenissen 
Videogebeurtenissen zijn specifieke 
gebeurtenissen die behoren tot 
ingangspunten en deuren die werden 
geassocieerd met opnames van één of 
twee specifieke camera('s).  Deze 
verschijnen met een camerasymbool aan 
de linkerkant in het bewakingsvenster van 
de gebeurtenis.   
DVR Types:  Ondersteunde video-servers zijn o.a.: 

* NetVision (V2.1 of V2.2 en nieuwere versies) 
Ja (via "Visual Director") 

* Maart R4 & R5 
Optioneel via licenties (beginnend met V4.7).   

* VeDVR / NVe (ingebed) 
Optioneel via licenties (beginnend met  V4.71).  

Opmerking:  Playback voor video-events wordt NIET 
ondersteund voor Maart R4 DVRs.   

Verwant:  “Werken met videogebeurtenissen”, onder 
“Activiteit bewakingssysteem”.   
Zie ook: 
+ Plattegronden en video (Visuele bewaking & 
Status/Controle) + Camera Status/Controle en 
aanpassingen 

Vereisten 
 NetVision software:  de NetVision 

software moet minstens versie V2.2 zijn 
met NetVision SP1 geïnstalleerd of V2.3 
of hoger.  Ook moeten de patches 80a 
en 92 zijn geïnstalleerd op de NetVision 
server.  NetVision PCs verscheept na 
juli 2005 zullen al beantwoorden aan 
deze vereiste.   

 Poort 80: de Director software gebruikt 
poort 80 om met de NetVision PC te 
communiceren.  Daarom moet deze 
poort beschikbaar zijn voor gebruik op 
uw netwerk, en de NetVision HTTP 
server poort moet eveneens naar deze 
waarde zijn ingesteld.   
Locator (NetVision PC):  Windows 
configuratiescherm, DSR Configuratie, Service 
manager op afstand, HTTP Server poort.   

 Opname bestanden:  de NetVision 
videoserver moet een opname hebben 
voor die camera tijdens de gebeurtenis.  
Dit betekent doorgaans dat de opname 
continu is, of dat pre-alarm opname 
wordt ingesteld en dat ofwel een 
gewoon invoerapparaat wordt gebruikt 
om de Director videogebeurtenis in te 
schakelen en de NetVision camera, of 
een Director output om de NetVision 
camera in te schakelen.   
Tip:  voor meer details over het instellen van 
cameraopnames bij de NetVision videoserver, 
raadpleeg de NetVision online help of de 
Gebruikershandleiding.  (De Gebruikershandleiding 
moet ook beschikbaar zijn in PDF-formaat op uw 
NetVision CD).   

 Gebruiker op afstand:  Om het 
definiëren van de camera’s in Guardall 
Director mogelijk te maken, heeft u een 
geldige gebruikersnaam en wachtwoord 
voor NetVision nodig waarmee u 
geautoriseerd bent om video’s van de 
specifieke camera’s af te spelen.   
Locator (NetVision PC):  Windows 
Configuratiescherm, DSR Configuratie, Service 
manager op afstand, [Toevoegen] (of selecteer 
een gebruiker op afstand en klik op 
[Eigenschappen] ), Videoserver.   

 Tijdsvertraging:  opgenomen 
videobestanden zullen niet beschikbaar 
zijn tijdens hun opname.  De maximum 
lengte van individuele videobestanden 
voor een continue opname kan 
ingesteld worden tussen de  3 en 15 
minuten bij the NetVision videoserver 
PC.   
Locator (NetVision PC):  Windows 
configuratiescherm, DSR Configuratie, Opname 
instelling, Bestand.   

Stappen: 
1) zorg ervoor dat de onderwerpen onder 

"Vereisten" werden behandeld 
(vooraf/hierboven).   

2) Zorg ervoor dat de camera('s) werden 
ingesteeld in de Guardall Director.  (U 
zult een NetVision gebruikersnaam en 
wachtwoord op afstand nodig 
hebben.) 
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Locator (Director PC):  Controle en Status, 
Paneel Controle & Status, Visuele 
DirectorBeelden aanpassen, Camera's  
Details:  "Eerste configuratie van:  Beelden, 
plattegronden, camera's", Stap 1b:  Camera's 
definiëren 

3) Associeer de gewenste camera met 
de specifieke gebeurtenissen bij 
iedere deur van toepassing .   
Locator (Director PC):  Configuratie, Deuren, 
Videogebeurtenissen.   
Details:  “Deuren, lezers en verwante instellingen” 

4) Associeer de gewenste camera met 
ieder ingangspunt van toepassing.   
Locator (Director PC):  Configuratie, 
Ingangspunten, Videogebeurtenissen.   
Details:  “Ingangspunten—Bewaakte sensoren” 

Tekstsemafoon op basis van 
software (seriële rapportage) 
v4.4 

Over seriële rapportage 
Naast de numerieke semafoon die wordt 
ondersteund via de hoofdpanelen, de seriële 
rapportage laat toe om geselecteerde 
alarm/gebeurtenisberichten te verzenden 
naar een alfanumerieke semafoon.   

Dit gebeurt via een seriële semafoon-
interface die software bevat voor de 
configuratie van zijn 
communicatieparameters, en 
telefoonnummer semafoon, enz.   

Gebeurtenissen die moeten verzonden:  alleen 
gebeurtenissen die werden geselecteerd voor seriële 
rapportage worden op deze manier verzonden.    

Verwante instellingen:  YourAccount, Account 
gegevens, Gebeurtenisprioriteit.   
  Aanpassen van hoe gebeurtenissen worden 
weergegeven (Gebeurtenisprioriteit) 

Communicatievereiste:  omdat dit een functie is van 
deze software, zullen alleen berichten die door de 
software worden ontvangen, beschikbaar zijn om te 
worden verzonden.  Dit kan gebeuren via de 
instellingen voor de "Paneelcommunicatie met de 
Director": 

Verwant:  Configuratie, Systeem, Communicatie, 
Configuratie   
  Bezig met bewaken, Numerieke semafoon, & 
Beheer op afstand instellingen 

...of terwijl de software actief communiceert met het 
paneel (communicatiesessie): 

Verwant:  [Communicatie, Uitstaand/Online, 
[Bewerken]  
  Communicatie activeren en Overdracht 
Paneelinstellingen 

Tip:  met de gepaste bekabeling en instelling kan u 
gewoonlijk ook deze functie gebruiken om berichten te 
sturen naar een seriële printer of een computer die een 
terminalprogramma uitvoert zoals HyperTerminal (beide 
tegenwoordig zonder testen). 

Seriële rapportage instellen 
Hoe geraak je hier: 
Iconen balk:  Seriële rapportage 
In de boom:  [Beheer],  
Seriële rapportage 
Raadpleeg de selectiebeschrijvingen voor 
dit scherm terwijl u de gewenste instellingen 
bekijkt of invoert.   

Zie ook (gelijkaardige functie): 
Paneel-gebaseerde numerieke semafoon:  Locator:   
Configuratie, Systeem, Communicatie, 
Semafoon.   
Zie verder:  Semafoon , onder "Instellingen Bezig 
met bewaken, Semafoon & Beheer op afstand ". 
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In dit scherm 
- Seriële rapportage inschakelen:  dit 
activeert het seriële rapportage functie; 

- Seriële poort: configureert de seriële 
communicatiepoort die moet gebruikt 
worden voor seriële rapportage 
(gewoonlijk COM1); 

- Baudrate: stelt de transmissiesnelheid 
in voor alarmberichten verzonden via 
seriële rapportage (bijv., 9600). 

- Veld begrenzer:  stelt het teken in dat 
moet ingevoegd tussen de segmenten 
van ieder bericht (bijv., 
gebruikersnaam, deurnaam, enz.).   
Spatie:  velden zullen gescheiden worden met 
spaties.  Dit laat gewoonlijk toe om meer tekst te 
plaatsen op ieder semafoonscherm.   

Tab:  velden zullen gescheiden worden met tabs.  
Dit maakt het gewoonlijk gemakkelijker om 
semafoonschermen te lezen. 

Opmerking:  u moet ook de individuele 
alarmen en gebeurtenissen instellen die 
moeten verzonden worden.   
Verwante instellingen:  YourAccount, Account 
gegevens, Gebeurtenisprioriteit.   
  Aanpassen van hoe gebeurtenissen worden 
weergegeven (Gebeurtenisprioriteit) 

Panelen, paneelgroepen en 
verbindingsinstellingen 

Bij de start met V4.0 Guardall Director kan u de 
configuratie wizard gebruiken om een nieuw 
systeem te configureren.  Voor meer informatie, 
raadpleeg de sectie "Nieuwe installatie? Probeer 
de Wizard!"   

Paneelgroepen en 
verbindingsinstellingen 

Paneelgroepen: 
 behoren tot een individueel paneel, of 

groepen van panelen die een verbinding 
delen (tot 30 panelen per 
groep/verbinding).  Tip:  iedere verbinding 

behoort tot een fysieke kabel, of een inbelmodem en 
telefoonnummer.   
IP-uitzondering:  bij IP-verbindingen ( V3.3 
software) kan een "Paneelgroep" van 1 tot 30 
panelen bevatten binnen een account die via 
dezelfde PC en poort (IP-apparaat) communiceren.  
In dit geval zullen paneelgroepen gewoonlijk worden 
ingesteld met als basis de geografische locatie of de 
netwerk karakteristieken.  De Director software zal 
in staat zijn om te communiceren met om het even 
welk aantal panelen binnen de groep tijdens één 
enkele communicatiesessie.   
Meer:  IP-connectiviteit 

 Identificeer de 'communicatiepool' die 
moet gebruikt worden om communicaties 
naar en van het paneel(en) te beheren. 

Zie verder (Verwante onderwerpen): 
+ Overzicht paneelverbinding 

Referentie opmerkingen: 
Een paneelgroep moet ingesteld worden voor iedere 
directe verbinding en modem (op afstand), zelfs waar 
slechts één paneel de verbinding gebruikt.  Tip:  een 
paneelgroep wordt automatisch ingesteld voor uw 
eerste (of enige) systeempaneel. 

Multi-paneel ondersteuning hangt af van uw software 
licentie.  Voor meer details, raadpleeg “Software 
activering en licentie”.   

Inbelpanelen met een eigen toepassingsgerichte 
externe modem (of IP-interface-- V3.3 software) 
kunnen ingesteld worden om automatisch in te bellen 
naar het Guardall Director systeem en om alarmen of 
blokken van 256 berichten te verzenden.  Dit zou de 
instelling vereisen van ieder panel met een eigen 
'Paneelgroep' (één paneel per groep).  In het andere 
geval, wordt het Guardall Director systeem geüpdate 
als een verbinding wordt geïnitieerd met het paneel(en). 

Inbelpanelen instellen om automatisch alarmen of 
blokken van activiteitsberichten te transfereren, 
raadpleeg de sectie "Instellingen voor bewaking, 
semafoon & beheer op  afstand".   

[Beheer] Seriële rapportage 
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De transmissie van berichten naar een centrale 
meldkamer is niet verbonden met paneelgroepen, 
of de verbindingen gebruikt om te communiceren 
met het Guardall Director systeem.   

Meldkamer verbinding:  centrale bewaking wordt 
ondersteund via: 

 de ingebouwde kiezer van het paneel ('Bell 
103', 300 baud modem), en/of; 

 een "IP" verbinding (LAN/WAN--als  V3.3 
paneel & software), of; 

 een hoge-beveiliging Mark 7 / DVACS-
verbinding (Canada). 

Hoe hier te geraken 
Klik op uw site/accountknop in the 
boom.   
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe 
om uw voorkeur beeldmodus te selecteren (het 
formulierbeeld wordt hier aanbevolen).   

Open Configuratie in de 'boom' (klik op "+"), 
en verzeker u er van dat "Logische 
boombeeld"  niet in werking is. 
Als "Systeem" het 1ste item is onder "Configuratie", klik 
met de rechter muisknop op Configuratie, en 
deselecteer Logische boombeeld. 

Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren.  (Het 
formulierenbeeld wordt hier gewoonlijk aanbevolen).   

Wat u kunt doen 
 Een nieuwe paneelgroep toevoegen:  

klik met de rechter muisknop op 
"Configuratie" in de 'boom', en selecteer 
Paneelgroep toevoegen uit het 
keuzemenu.   

 Een bestaande bekijken/wijzigen:  
selecteer de gewenste paneelgroep in de 
boom.  
Uitzondering:  als u zich bevindt in het 'logische 
boombeeld' (met een geselecteerd configuratie 
onderwerp), kunt u panelen en paneelgroepen 
zodanig instellen dat ze worden vertoond (en kunnen 
geselecteerd worden) onderaan het formulier.  
(QuickTip:  Beeld (menu), Paneelinformatie, 
Tonen...). 

 Een paneelgroep verwijderen:  klik met 
de rechter muisknop op de specifieke 
paneelgroep, en selecteer "Verwijderen".  
Bij vraag naar confirmatie, selecteer Ja.  

Vóór verwijdering:  verzeker u er van dat de 
paneelgroep GEEN panelen bevat en verwante 
apparaten die u wenst te behouden.  Een verwijderd 
paneel (en geassocieerde apparaten) kan slechts 
hersteld worden als een huidige database 
'reservekopie' beschikbaar is.   

Tip:  u kunt het rechter menu gebruiken om panelen 
en verwante instellingen te kopiëren en te plakken 
vanuit een paneelgroep naar een andere. 

 
  Locatie   
 Instellingen die behoren tot de locatie van het 
paneel(en), plus de lokale tijdzone voor de 
specifieke locatie.  Tip:  de Tijdzone instelling 
past iedere paneel klok update 
dienovereenkomstig aan. 

  Verbinding   
Deze instellingen behoren tot paneelcommunicatie 
sessies die worden geïnitieerd door de software. 

- Communicatiepool:  de seriële kabel of 
modem(s) die kunnen gebruikt worden bij 
communicatie met specifieke paneel(en) van de 
PC.  Voor meer details over het instellen van 
communcatiepools, raadpleeg de sectie 
"Communicatiepools voor systeempanelen".   

- PC-verbindingstype:  het type van PC-naar-
paneel verbinding: 
+ Directe kabelverbinding:  een directe verbinding 

(RS-232 of RS-485); 

+ Externe modem:  een 56K modem geïnstalleerd op 
een PC en paneel(en); 

+ Bell 103: een 56K modem geïnstalleerd op de PC, 
verbonden via de ingebouwde kiezer (300 baud 
modem) bij het paneel; 

Bij selectie van een paneelgroep (onder 
Configuratie) 

 
Snelle tip:  "Logische boombeeld" mag niet in werking te zijn. 
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Opmerking:  omwille van de snelheid wordt de 
instelling "Bell 103" (300 baud) alleen in kleinere 
systemen ondersteund ("Feature set" 1, 2 of 3: 
Enkel paneel account, met tot 300 gebruikers).  Om 
de feature set in te stellen, raadpleeg de sectie 
"Volledige account paneelinstellingen".   

+ IP Verbindingen:  Beveiligde en reguliere IP-
verbindingen worden ook ondersteund.   
Meer:  IP-connectiviteit 

+ Wereldwijde modems:  modulaire plug-in modems 
waar die worden ondersteund door het 
hoofdpaneel.  Deze modems hebben een snelheid 
van 2400 baud, met steun voor meerdere 
wereldwijde standaards.  Opmerking:  voor een 
juiste werking moet de paneellocatie juist zijn 
geïdentificeerd.  Tip:  Ga naar:  "Systeem, 
Communicatie, Configuratie", en zorg ervoor 
dat 'Geïntegreerde modem' en 'Land ID juist 
werden ingesteld.   

Verwant:  Configuratie, Systeem, 
Communicatie, Configuratie   
  Bezig met bewaken, Numerieke semafoon, & 
Beheer op afstand instellingen 

- Snelheid (voor een directe kabelverbinding):  dit 
is de snelheid waarmee het systeem zal 
proberen om met het paneel(en) te 
communiceren.  

Opmerking:  voor accounts V4.4, wordt dit 
vastgelegd op 38k4 (38400) en het veld wordt niet 
getoond.   

- Telefoonnummer (voor een modemverbinding):  
het telefoonnummer dat moet gebeld bij initiatie 
van een communicatiesessie met het specifieke 
paneel(en).  
Dit telefoonnummer kan alleen numerieke tekens 
bevatten, plus komma's--om, indien nodig, korte 
pauzes in te voegen. 

 

Systeempanelen en getoonde 
itemnummers 
Bij de start met V4.0 Guardall Director kan u de 
configuratie wizard gebruiken om een nieuw 
systeem te configureren.  Voor meer informatie, 
raadpleeg de sectie "Nieuwe installatie? Probeer de 
Wizard!"   

Systeempanelen 
Systeempanelen, de kern van iedere 
installatie, geeft data geheugen, 
communicatie en andere functies voor alle 
geassocieerde expansiemodules en 
verwante periferieapparatuur (deuren, 

sensoren, enz.).  Een installatie kan behoren 
tot één enkel paneel, of meerdere panelen 
op verschillende plaatsen. 

Referentie opmerkingen: 

multi-paneel ondersteuning hangt af van uw software 
licentie overeenkomst, die wordt beheerd via de 
'activeringssleutel' op de parallelle (of USB) poort van 
de server (of enkele) PC (en de licentie software die is 
geleverd).   

Er worden vele items ingesteld voor ieder paneel 
(toegevoegd aan de instellingen van deze sectie).  Voor 
meer informatie, raadpleeg het hoofdstuk "Configuratie" 
in de inhoudstafel (vooraan in deze handleiding).   

Het systeem identificeert ieder paneel gebaseerd op 
zijn seriële nummer.  Dit nummer wordt ingesteld in het 
scherm "Systeem communicatie".  Verwant 
onderwerp:  "Instellingen voor bewaking, semafoon en 
beheer op afstand". 

Hoe hier te geraken 
Klik op uw site/accountknop in the boom.   
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren (het 
formulierbeeld is hier aangeraden).   

Open Configuratie in de 'boom' (klik op "+"), 
en verzeker u er van dat "Logische 
boombeeld" niet in werking is. 
Als "Systeem" het 1ste item is onder "Configuratie", klik 
met de rechter muisknop op Configuratie, en 
deselecteer Logische boombeeld. 

Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren (het 
formulierbeeld is hier aangeraden).   

Wat u kunt doen 
 Een nieuw paneel toevoegen:  onder 

Configuratie in de 'boom', lokaliseer en 
klik met de rechter muisknop op de 
paneelgroep voor het nieuwe paneel, en 
selecteer Paneel toevoegen.   

 Bekijken/wijzigen van een bestaand 
paneel:  selecteer het gewenste paneel in 
de boom (onder de specifieke 
paneelgroep). 
Uitzondering:  als u zich bevindt in het 'logische 
boombeeld' (met een geselecteerd configuratie 
onderwerp), kunt u panelen en paneelgroepen 
zodanig instellen dat ze worden vertoond (en kunnen 
geselecteerd worden) onderaan het formulier.  
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(QuickTip:  Beeld (menu), 
Paneelinformatie, Tonen...). 

 Een paneel verwijderen:  klik 
met de rechter muisknop op het 
specifieke paneel, en selecteer 
"Verwijderen".  Bij vraag naar 
confirmatie, selecteer Ja.  
Vóór verwijdering:  verzeker u er van dat 
het paneel GEEN verwante apparaten 
bevat die u wenst te behouden.  Een 
verwijderd paneel (en geassocieerde 
apparaten) kan slechts hersteld worden 
als een huidige database 'reservekopie' 
beschikbaar is.  Tip:  u kunt het rechter 
menu gebruiken om apparaten en 
verwante instellingen te kopiëren en te 
plakken vanuit een paneelgroep naar een 
andere. 

Als een systeempaneel wordt 
vervangen 
Als een defect of beschadigd paneel wordt 
vervangen, verzeker u er van om het 
"Serienummer" van het nieuwe paneel te 
identificeren voor de software.    
Voor meer details, raadpleeg de sectie "Instellingen 
voor bewaking, semafoon en beheer  op afstand".   
------------------------- 
Daarna een communicatiesessie "Naar 
paneel zenden" verstrekken om alle 
instellingen naar het nieuwe paneel te 
transfereren.   
Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Paneelcommunicatie en updates".   

 
 

- Locatie:  een geschikte naam of locatie voor het 
specifieke systeem hoofdpaneel; 

- Incrementen weergeven (Herhalen tgo. unieke 
itemnummers):   
als de standaard instelling "1" is, worden de 
zones, deuren, enz. voor ieder paneel hetzelfde 
genummerd (bijv., 1ste paneel, zone 1, 2, 3, …  
2de paneel, zone 1, 2, 3,… enz.).  Dit laat 
accounts toe die meerdere gebouwen 
overspannen.  Instellen van de 'offsets' laat toe 
om unieke/sequentiële itemnummers toe (bijv., 
Zone 1, 2, 3, … 17, 18, enz.)--wat nuttig is voor 
multiple panelen in hetzelfde gebouw.    

Elevators:  deuren- en elevatornummering wordt 
gedeeld (1 - 32). Daarom is de 'Deur' offset ook van 
toepassing op elevators.  Verdiepingen:  verdiepingen 
worden alleen op naam geïdentificeerd.  Vandaar dat 
'offsets' niet van toepassing zijn. 

 Itemnummers instellen als sequentieel:  voor 
ieder item (zone, deur, enz.), controleer het 
itembereik van het voorgaande paneel, en stel 
daarna de 'offset' in voor het paneel naar het 
laagste beschikbare* nummer. 

* Om toekomstige uitbreiding toe te laten:  u kunt de 
'offsets' instellen alsof ieder paneel alle items 
gedefinieerd had (zones, deuren, enz.).  Tip:  
verzeker u er van om "1" toe te voegen, om het 
volgende beschikbare nummer te verkrijgen.  
Raadpleeg "Systeem capaciteiten" voor het aantal 
items dat per paneel wordt ondersteund.   

- Paneel Weergave offsets  dit toont de 
'Weergave offsets' voor alle panelen die 
behoren tot een account, plus het resulterende 
itembereik voor ieder paneel gebaseerd op het 
huidige paneel "Weergave offsets". 

Systeeminstellingen voor 
ieder paneel (V4.4) 

Algemene systeeminstellingen voor 
een paneel 

Het (algememe) scherm Systeem  
Het scherm Systeem geeft toegang tot 
verschillende veiligheidsinstellingen die 
behoren tot een specifiek paneel. 

Bij selectie van een paneel (onder Configuratie) 

 
Snelle tip:  "Logische boombeeld" mag niet in werking zijn. 
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Hoe geraakt u hier 
Multi-Account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', en lokaliseer 
en dubbelklik op het gewenste account 

Iconen balk:  Systeem 
In de boom:  Configuratie (klik op "+"), 
Systeem (Onder de specifieke 
paneelgroep en paneel-indien 
geïnventariseerd in the 'boom'.)  Verwant 
onderwerp:  "Andere bureaublad 
keuzes" 
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat 
u toe om de gewenste beeldmodus te 
selecteren.   

Wat u kunt doen 
De instellingen bekijken of wijzigen 
naargelang gewenst voor het 
specifieke paneel (zie verder in de 
selectiebeschrijvingen). 

 
 

Keuzelijst (onderin het formulier) 
-Paneel: als de boom niet is ingesteld om 
onderwerpen per paneel te tonen, dan zult u 
hier in staat zijn om een paneel te selecteren 
(voor systemen met meer dan één paneel).    
Een "Paneelgroep" referentie kan hier ook worden 
getoond, of u kan de 'boom' instellen om de 
configuratie onderwerpen apart te tonen voor ieder 
paneel.  Voor meer informatie, raadpleeg de sectie 
"Andere bureaubladkeuzes".   

Standaard  
- (Paneeltype – Foto’s van moederborden):  
selecteer de foto (radioknop) die op uw paneel 
moederbord lijkt; 

- Paneel (firmware) en bestandsversies:  
informatie over de revisie van het paneel 
(waarin wordt gelezen bij iedere 
communicatiepoging); 
Om paneelcommunicatie mogelijk te maken, moet de 
paneelversie juist worden ingesteld via het scherm 
"Account informatie".   
Account informatie:  raadpleeg de sectie "Volledige 
account paneelinstellingen" (vooraf).   

Paneelcommunicatie:  raadpleeg de sectie 
"Paneelcommunicatie en updates" (vooraf).   

Opmerking:  sommige functies worden alleen 
ondersteund na opwaarderen naar de nieuwste 
firmware revisie (gewoonlijk om met de software 
versie overeen te komen). 

- Module baudrate: de snelheid waarmee dit 
hoofdpaneel communiceert met de modules die 
ermee verbonden zijn. 
De hogere snelheid (38400) wordt aangeraden voor 
alle systemen (in het bijzonder bij deur en/of 
liftcontrollers).  Opmerking:  probleemloze 
communicatie vereist een juiste (afgeschermde) 
bekabeling, en navolging van de kabelrichtlijnen 
zoals beschreven in de handleiding voor de 
installatie van uw systeem. 

- Sirenetijd: de duur voor sirene activeringen 
over gans het systeem/paneel. 
Pre-alarm waarschuwing:  om een pre-alarm 
waarschuwing toe te laten, moet de sirenetijd langer 
zijn dan 30 seconden.   
De sirenefunctie:  behoort tot de bewaakte sensoren 
(ingangspunten), systeem/apparatuur condities, en/of 
paniek/noodtoetsen die werden ingesteld om een 
sireneconditie in te schakelen—zoals gesignaleerd 
door een programmeerbare uitgang ingesteld om te 
activeren bij een "sirene" conditie in een systeem of 
zone.   

Configuratie, Systeem, (Standaard ) 

 



 

206 Guardall Director V4.74 Gebruikershandleiding 21-0381D v4.7.4 

Verwante onderwerpen:   

 Apparatuur instellingen (Pseudo/interne inputs)  

 Ingangspunten—Bewaakte sensoren.   

Tip:  "Noodtoetsen" behoort tot de eerste 3 
ingangspunten op een LCD-toetsenbord. 

 Ingangspunten—Voorgedefinieerde sensortypes 

 Ingangspunten—Aangepaste punttypes 

 Programmeerbare uitgangen  
   (Signalering & apparatuur schakeling) 

- Wisselstroom synchronisatie: frequentie van 
wisselstroombron naar synchronisatie voor 
nauwkeurigheid van paneeltijd op het scherm.  
Opmerking:  bij een onstabiele wisselstroom, 
selecteer "Geen sync--wisselstroom detectie" 
(wisselstroomstoring zal gerapporteerd worden 
als de frequentie onder de 12.5 Hz valt); 

- Wisselstroom besparingsmodus (xL panelen):  
configureert of de gereduceerde wisselspanning 
al dan niet een alarm zal veroorzaken of worden 
verzonden; 

- Wisselstroom referentiespanning – V (xL 
panelen):  het spanningsniveau dat binnenkomt 
op het wisselstroomnet en dat moet beschouwd 
worden als 'besparing' (zoals 100); 

- Batterijcapaciteit – Ah (xL panelen):  het amp-
uur vermogen voor de reservebatterij van het 
hoofdpaneel (zoals 7.0). Die moet ingesteld 
worden (of geraadpleegd) bij een technicus ter 
plaatse;  

- Wandsabotage inschakelen (xL panelen):  
configureert of de wandsabotage aan de 
achterkant van het hoofdbord van het paneel al 
dan niet zal worden gecontroleerd. 

LCD-toetsenbord alleen 
- Systeembericht: een groet tot 16 tekens om op 
de LCD-schermen te verschijnen (wisselt af met 
de condities voor tijd en alarm). 
Zie ook:  Configuratie, Modules, Toetsenbord  
('pagina' 1), "Standaard Weergavemodus" 
  Expansiemodules 

I/O Toewijzen    (V4.4) 

VBUS-uitgangen en parallelle STU-
uitgangen (xL panelen) 

xL panelen ondersteunen één STU met 8 
uitgangen (met configureerbare basiswaarde), 
plus drie VBUS kaarten met 8 uitgangen (met 
aaneengesloten uitgangsnummers startend bij 
één enkele programmeerbare basiswaarde).  

Er worden in totaal vier VBUS kaarten 
ondersteund als geen parallelle STU 
tegenwoordig is.   

Naast de instellingen van de VBUS en 
parallelle STU-uitgangen, moet de waarde voor 
"Paneel ingebouwde uitgangen" het aantal 
STU en VBUS uitgangen inhouden--plus twee 
op het paneel zelf voor het eindtotaal.   

Dit is alleen selecteerbaar als meervouden van 
4 (4, 8, 12, enz.), om indien nodig de volgende 
hogere waarde te selecteren.    

Waarschuwing:  VBUS- en STU-uitgangen 
worden NIET herkend als de waarde van de op 
het paneel ingebouwde uitgangen niet al deze 
uitgangen zoals hier beschreven in rekening 
neemt.   

- Paneel boordingangen:  aantal 
ingangspunten (zones/sensoren) ondersteund 
door het hoofdpaneel zelf. 

- Paneel boorduitgangen:  Het aantal 
programmeerbare uitgangen (elektronische 
apparaten) ondersteund door het hoofdpaneel 
zelf-- plus VBUS- en STU-uitgangen.   

- Semafoon uitgangsbasis:  het nummer van de 
eerste programmeerbare uitgang die moet 
gereserveerd worden voor gebruik met de 
numerieke semafoonfunctie van het 
hoofdpaneel (d.w.z. de eerste in het 
gereserveerde bereik).   

- Semafoon uitgangen:  totaal aantal 
programmeerbare uitgangsnummers die moeten 
gereserveerd worden voor gebruik met de 
numerieke semafoonfunctie van het 
hoofdpaneel (tot 16).   
Opmerking:  Numerieke semafoon wordt niet 
ondersteund voor de UK/ACPO operatie.   

- VBUS uitgangsbasis:  het nummer van de 
eerste programmeerbare uitgang die moet 
gereserveerd worden voor gebruik met de 
VBUS-functie van het hoofdpaneel (d.w.z. de 
eerste in het gereserveerde bereik).   

- VBUS-uitgangen:  totaal aantal 
programmeerbare uitgangsnummers die moeten 
gereserveerd worden voor gebruik met de 
VBUS-functie ondersteund door het 
hoofdpaneel (tot 32).   
VBUS:  dit behoort tot de communicatie tussen 
intelligente voedingen in een master / 
slaafconfiguratie.  Te ondersteunen door xL panelen.   
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- Parallelle STU-uitgangsbasis:  het 
nummer van de eerste 
programmeerbare uitgang die moet 
gereserveerd worden voor gebruik met 
een parallelle STU (d.w.z. het eerste in 
het gereserveerde bereik).   

- Parallelle STU uitgangen:  totaal 
aantal programmeerbare 
uitgangsnummers die moeten 
gereserveerd worden voor gebruik met 
een parallelle STU (tot 8).   
STU:  behoort tot een interne (modulaire) 
interfase voor een abonneeterminal (zoals 
REDCARE) die wordt gebruikt voor rapportage.  
Moet ondersteund worden door xL panelen 
ingesteld voor UK / ACPO operatie.   

Verwant:  Configuratie, Uitgangspunten  
Programmeerbare uitgangen (Signalering & 
Apparaatschakeling) 

Instellingen voor een paneel bij 
indringing   (V4.4) 

Het scherm Systeemindringing 
Dit scherm geeft toegang tot verschillende 
indringingsinstellingen die tot een specifiek 
paneel behoren. 
Tip: u kunt ook de Configuratie wizard gebruiken om 
een nieuw systeem in te stellen.  (Zie verder in het 
menu Extra). 

Hoe geraakt u hier 
Multi-Account systemen:  Selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', en lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Iconen balk:  Systeem – Indringing   
In the Boom:  Configuratie (klik op "+"), 
Systeem, Indringing  (Onder de specifieke 
paneelgroep en paneel-indien geïnventariseerd in the 
'boom'.)  Verwant onderwerp:  "Andere 
bureaublad keuzes" 
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat u toe om 
de gewenste beeldmodus te selecteren.   

Wat u kunt doen 
De instellingen bekijken of wijzigen 
naargelang gewenst voor het specifieke 
paneel (zie verder in de 
selectiebeschrijvingen). 

 

 

Keuzelijst (onderin het formulier) 
- Paneel: als de boom niet is ingesteld om 
onderwerpen per paneel te tonen, dan zult u 
hier in staat zijn om een paneel te selecteren 
(voor systemen met meer dan één paneel). 
Een "Paneelgroep" referentie kan hier ook worden 
getoond, of u kan de 'boom' instellen om de 
configuratie onderwerpen apart te tonen voor ieder 
paneel.  Voor meer informatie, raadpleeg de sectie 
"Andere bureaubladkeuzes".   

  Standaard   
- Ingang snel herstellen: een herstelpunt (terug 
naar normaal) moet al dan niet binnen de 
minuut verzonden worden (tegenover alleen bij 
sirene time-out); 

- Maximaal aantal alarmen per punt:  laat toe 
om het aantal opeenvolgende alarmen vanaf 
een ingangspunt (sensor/zone) die het systeem 
zal controleren, te beperken.  Voor een selectie 
van 1, 2 of 3, zullen alle opeenvolgende 
alarmen worden genegeerd.   
Opmerking:  dit is gewoonlijk voor GB/Europese 
installaties.   

- Systeem met meerdere huurders 
(UK/ACPO):  toekomstig gebruik. 

- Zonegroep modus (V4.4):  bepaalt of het 
scherpstellen of onscherpstellen van een groep 
zones al dan niet wordt ondersteund via de 
LCD-toetsenborden geassocieerd met dit 
paneel.   
Groep of zone:  dit vraagt de gebruikers van het LCD-
toetsenbord om een zonegroep te selecteren of een 
individuele zone.   
Zone of groep op afstand (V4.5):  simultaan 
scherpstellen of onscherpstellen van gelijkaardig 

Configuratie, Systeem, Indringing 

 



 

208 Guardall Director V4.74 Gebruikershandleiding 21-0381D v4.7.4 

benoemde groepen van zones over meerdere panelen 
vanaf een enkel toetsenbord voor gebruikers met de 
toepasselijke bevoegdheid.   
Ref:  Configuratie, Zones, Zonegroep  
Verwant:  Configuratie, Zones, Zonegroep 
Zonegroepen en multipaneel scherp/onscherpstellen 

- Vraag voor vertraging ingang op LCD-
toetsenbord: de gebruiker wordt al dan niet 
gevraagd of de optionele ingangsvertraging 
iedere keer nodig is als een zone is ingesteld op 
DEELSTAND.  (Een ingangsvertraging geeft 
een bevoegde binnenkomer de tijd om de zone 
onscherp te stellen.) 

- Terugbellen vereist bij scherpstellen: de 
meldkamer zal al dan niet een toetsenbordtoon 
en een kort sirenegeloei veroorzaken om iedere 
keer te bevestigen dat een zone werd 
scherpgesteld zoals vereist voor de systemen 
uit de UL-lijst. 

  ACPO   
Opmerking:  dit tabblad verschijnt alleen voor panelen 
ingesteld voor de besturingsmodus in de GB (ACPO).  
Voor een nieuw systeem wordt dit ingesteld via een 
klein wizard scherm als het account wordt gecreëerd.   

- Alarm time-out bevestigen: de toegelaten 
duur/tijd wanneer een alarm kan bevestigd 
worden; 

- Bevestigde reset service:  een bevestigd 
alarm kan al dan niet lokaal worden hersteld met 
de service PIN; 

- Bevestigde reset master:  een gebruiker met 
master bevoegdheid kan al dan niet een 
bevestigd alarm lokaal herstellen; 

- Bevestigde reset beheerd:  een geldige 
gebruiker kan al dan niet een bevestigde reset 
beheren door een PIN in te voeren, na het 
bellen van de centrale meldkamer/station; 

- Bevestigde reset op afstand:  bevestigde 
alarmen kunnen al dan niet op afstand hersteld 
worden via een hulpprogramma dat wordt 
uitgevoerd in de centrale meldkamer/station; 

- Niet bevestigde reset modus: Toekomstig 
gebruik.   

 

Bewaking, numerieke semafoon, & 
beheer op afstand Instellingen 

Scherm systeemcommunicatie 
Dit scherm geeft toegang tot de instellingen 
voor bewaking, numerieke semafoon en 
communicatie voor een specifiek paneel. 
Tip: bij de start met Guardall Director V4.0 kan u 
Wizards gebruiken om een nieuw systeem te 
configureren, en de communicatie te beginnen met de 
panelen.  (Zie verder in het menu Extra ). 

Hoe geraakt u hier 
Multi-Account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', en lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account 

Iconen balk:  Systeem communicatie 
In the Boom:  Configuratie (klik op "+"), 
Systeem,  Communicatie   (Onder de 
specifieke paneelgroep en paneel-indien 
geïnventariseerd in the 'boom'.)  Verwant 
onderwerp:  "Andere bureaublad keuzes" 
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat u toe om 
de gewenste beeldmodus te selecteren.   

Wat u kunt doen 
De instellingen bekijken of wijzigen 
naargelang gewenst voor het specifieke 
paneel (zie verder in de 
selectiebeschrijvingen). 

Een paneel instellen naar 
automatisch inbellen en berichten 
verzenden naar Guardall Director 
Panelen met een eigen gespecialiseerd 
extern modem (of IP-interfase--indien  V3.3 
Director) kunnen ingesteld worden om 
automatisch in te bellen en berichten te 
versturen naar het systeem van de Guardall 
Director.   

(In andere configuraties worden de berichten 
verzonden als een verbinding wordt gemaakt met het 
specifieke paneel/account--tenzij handmatig door een 
operator, of via een geplande/herhaalde 
communicatiesessie die tevoren werd ingesteld.) 

Controleer eerst of de "Paneelgroepen" voor 
ieder toepasselijk paneel geen andere 
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panelen bevatten (één paneel per 
'Paneelgroep'). 
Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Paneelgroepen en verbindingsinstellingen".   
------------------------- 
Open daarna "Configuratie 
Systeem Communicatie" voor 
het specifieke paneel zoals hier 
vooraf werd beschreven.  

Raadpleeg nu eerst de 
beschrijvingen onder 
" Configuratie ", zorg ervoor 
dat de volgende elementen worden 
geselecteerd: 

 Toepasselijk 
communicatieapparaat onder 
"Terugbellen naar Director" (); 

 "Director telefoonnummer" of 
"Interfase IP..." instellingen, 
naargelang van toepassing, en; 

 Uw gewenste "Rapportagemodus". 

IP Verbindingen:  Beveiligde en reguliere IP-
verbindingen worden ook ondersteund.   
Meer:  IP-connectiviteit 

 
 

Keuzelijst (onderin het formulier) 
-Paneel: als de boom niet is ingesteld om 
onderwerpen per paneel te tonen, dan zult u 
hier in staat zijn om een paneel te selecteren 
(voor systemen met meer dan één paneel). 
Een "Paneelgroep" referentie kan hier ook worden 
getoond, of u kan de 'boom' instellen om de 
configuratie onderwerpen apart te tonen voor ieder 
paneel.  Voor meer informatie, raadpleeg de sectie 
"Andere bureaubladkeuzes".   

  Configuratie    (PC/Paneel-ID, 
Hoofdcomputer rapportage) 

Opmerking:  sommige van de volgende instellingen 
zullen verborgen zijn, afhangende van het 
geselecteerde "PC verbindingstype" voor de 
'paneelgroep' geassocieerd met dit paneel.  Voor 
meer details, raadpleeg de sectie "Panelen, 
paneelgroepen en verwante instellingen".   

- Serienummer (ook gekend als "Hoofdcomputer 
adres"): voer het serienummer van het 

specifieke paneel in (dit laat de software toe 
om ieder paneel te identificeren).   
Tip:  het serienummer staat gewoonlijk in handschrift  
(5 tekens) op een kleine sticker op de printplaat. 

- Paneelcode (ook bekend als Account UID): een 
referentienummer om het paneel, site of account 
te identificeren.   
Voor een nieuw paneel kan dit ieder nummer niet 
gelijk aan nul zijn, en kan hetzelfde zijn voor alle 
panelen per site of per account.   Voor instellingen die 
moeten opgeladen van een bestaand paneel (d.w.z. 
een communicatiesessie "Ontvangen van paneel"), 
moet het paneel zelf een "Paneelcode" die niet gelijk 
is aan nul hebben, ingesteld door een bevoegd 
service agent, en dat nummer moet hier ook worden 
ingevoerd.  

Opmerking:  in het weinig waarschijnlijke geval dat 
twee panelen hetzelfde serienummer zouden hebben, 
moeten de "Paneelcodes" uniek zijn.   

Semafoonfunctie:  de paneelcode wordt gebruikt bij de 
numerieke semafoonfunctie (zie verder hieronder in 
de sectie "Semafoon ").  om de semafoonfunctie te 
gebruiken in een multi-paneel account, moeten de 
paneelcodes uniek zijn, of moeten er opeenvolgende / 
offset uitgangsnummers worden ingesteld. 

Om output nummers in volgorde in te stellen voor een 
multi-paneel account, raadpleeg de waarden in "Offset 
weergeven" in de sectie "Systeempanelen en 
weergegeven itemnummers".   

Configuratie Systeem Communicatie 
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- Wachtwoord van derde: een 
‘veiligheidssleutel’ van de software om een 
niet geautoriseerde verbinding met het paneel 
te blokkeren (bvb., een andere PC die de 
Guardall Director software uitvoert).   
Dit kan ingesteld naargelang gewenst voor een nieuw 
paneel.  Om data op te laden vanaf een bestaand 
paneel moet deze instelling overeenkomen met die 
opgeslagen op het paneel.   

Paneelcommunicaties met Director 
deze elementen behoren tot de communicaties vanaf 
een paneel met de Director PC. 

- Terugbellen naar Director: configureert of 
communicaties vanaf een paneel al dan niet 
beschikbaar zullen zijn, en het type apparaat dat 
het paneel zal gebruiken om die verbinding tot 
stand te brengen.   
Opmerking:  dit wordt ondersteund als ieder paneel 
een eigen gespecialiseerd (extern) modem heeft --via 
een serieverbinding met 8 draden (of IP-interface--
voor  V3.3 Director software).  Alarmen en 
gebeurtenissen worden verzonden volgens de 
"Rapportage modus" (volgt verder), plus iedere keer er 
een verbinding wordt gestart om paneelinstellingen bij 
te werken / synchroniseren.   

Tip:  het basis verbindingstype wordt ingesteld voor 
de "Paneelgroep" geassocieerd met dit paneel.  Voor 
meer details, raadpleeg de sectie "Panelen, 
paneelgroepen en verwante instellingen" en zoek naar 
"PC-verbindingstype". 

- Director telefoonnummer (alleen bij 
modemverbindingen): het telefoonnummer dat 
moet gebruikt worden iedere keer dit paneel een 
verbinding met de computer start—om alarmen 
te versturen, en voor een 'Geforceerd 
configuratie terugbellen' (details hierna); 

- Rapportagemodus: bij "Terugbellen naar 
Director" ingesteld als uw beschikbare 
modem/apparaat (vooraf), kan u de manier 
instellen hoe het paneel berichten zal versturen 
naar de Guardall Director software (Geen, in 
blokken van 256 gebeurtenissen, of individuele 
alarmen naargelang die zich voordoen).   
Uitzondering:  voor een Bell 103-verbinding (kleine 
systemen, max. 300 gebruikers), wordt de rapportage-
modus niet ondersteund. 

Tip:  rapporteren naar een centrale meldkamer wordt 
ingesteld via  SIA/CID      of      SIP/HSC      
(volgt verder / hieronder). 

- Interface IP-adres en interface IP-poort (IP-
verbindingen alleen):  Deze instellingen hebben 

betrekking op een IP (LANWAN) of 
beveiligde/versleuteldeIP-verbinding met een 
paneel.   
Aanwijzing:  Dit kan een IP-adres zijn, of een naam 
(FQDN).  Voor hulp neemt u desnoods contact op met 
uw IT-specialist.  Voor toegang op afstand (andere pc) 
met certificaatvalidatie, dient deze waarde met de 
ondersteuning van het certificaat overeen te komen.   

 IP Type Poort Nummer (typisch) 

Beveiligde / HSC-
IP 

443 

Basis IP / ouder 24822 

Meer:  IP-connectiviteit 
------------------------- 
- Aantal ringtonen (ingebouwde Bell 103 modem): 
het aantal ringtonen voor dit paneel antwoordt 
als een poging tot verbinding wordt gestart 
vanaf een PC op afstand. 
Een externe modem wordt ingesteld met gebruik van 
fysieke schakelaars en/of terminal communicatie 
software.  Voor meer details, zie verder in het 
onderwerp installatie: "Windows modeminstelling".   

- Antwoordapparaat verwerpen (ingebouwde Bell 
103, of W.W. modem): bij bellen om het paneel bij 
te werken, en als de PC op afstand 1-2 belt, 
ophangt en daarna opnieuw belt, dan zal het 
paneel bij de 2de oproep onmiddellijk opnemen 
(binnen de minuut); 
Opmerking: Wees er zeker van dat deze optie 
functioneert voor de specifieke installatie. (Het kan 
zijn dat u komma’s aan het begin van het 
telefoonnummer moet toevoegen om verkort/snel 
kiezen te vertragen. 

- Configuratie terugbellen forceren (ingebouwde 
Bell 103, of W.W.  modem): als een 
verbindingspoging wordt uitgevoerd van op een 
PC op afstand, dan hangt het paneel op en kiest 
opnieuw om te verbinden met de computer op 
de verwachte locatie (telefoonnummer). 
Opmerking:  een Bell 103 verbinding wordt alleen 
ondersteund in kleinere systemen ('Feature set' 1, 2, 
of 3, één paneel per account, tot 300 gebruikers).  Om 
de 'Feature set' in te stellen, raadpleeg de sectie 
"Volledige account paneelinstellingen".   

Modemtype aan boord 
- Modemtype:  het type interne of modulair 
modem geassocieerd met het hoofdpaneel.   

- Land-ID (wereldwijde modems):  behoort tot het 
land geassocieerd met het hoofdpaneel.   

- Modem initiële string (wereldwijde modems):  
toekomstig gebruik.  Een optioneel modem 
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commandostring dat naar het modem zal 
worden verstuurd voor te proberen om te bellen 
naar een centrale meldkamer.   

- Onzichtbaar bellen niet toelaten:  stelt het 
paneel in om te bellen om ALLEEN een 
verbinding te maken als het de vereiste beltonen 
enz., ‘hoort’ en herkent, over de telefoonlijnen. 

  SIA/CID    (Centrale meldkamer) 
- Digitale account-ID: dit is een nummer gebruikt 
door de ontvanger bij de meldkamer om dit 
paneel te identificeren (0-9999).   
Opmerking:  als het 'formaat' is ingesteld als 'SIA', 
dan kan deze waarde 0-999999 zijn.  (Zie verder in 
"Formaat".)  

- Formaat: het formaat van berichten verstuurd 
naar de meldkamer (SIA, Contact Id, of SIA plus 
beschrijvende tekst). 
Berichten die moeten gerapporteerd worden voor 
iedere zone:  Raadpleeg de "Meldkamer", 
"Rapportage" onder “Zones en verwante instellingen", 
Inbraak .  

- Telefoonnummer: dit is het typische nummer 
dat dit paneel zal gebruiken om berichten te 
versturen naar de meldkamer. 

- Reservetelefoonnummer: een alternatieve lijn 
die het paneel zal gebruiken als het niet in staat 
is om het primaire telefoonnummer te bereiken. 
Als deel van de telefoonnummers, kunnen de 
volgende tekens voorkomen:  T=Toon; P=Puls 
(standaard); D=Pauze 2 sec.; A=Stertoets, 
#=Pondtoets, W=Wachten op tweede kiestoon (A & # 
alleen via Toon). 

- Bellen sequentie: dit is de belsequentie voor 
de primaire en reservenummers ('ULC', 'UL', 
'Lang', of 'Fx Standaard'). 
(In Canada, ULC of FX Standaard selecteren.) 
Indien u meer informatie nodig heeft, raadpleeg dan 
"S001:00" in de installatie- of geavanceerde 
programmeerhandleiding van uw systeem. 

- Prioriteit rapportage (V4.4):  laat toe om 
alarmen te versturen in orde van belangrijkheid 
(i.p.v. alle gebeurtenissen in de orde zoals ze 
zich voordoen). 

- Alarmrapportage modus:  de operatie van een 
Bell-103 verbinding met de installatie van een 
centrale meldkamer (ingebouwde 300 baud 
modem/telefoonkiezer): 
+ Geen:  Bell 103 rapportage uitgeschakeld; 

+ Primair/Dubbel:  ingebouwde 
modem/telefoonkiezer ingeschakeld voor 
overdracht alarmen naar een centrale meldkamer 
(simultaan met HSC/SIP, indien van toepassing);   

+ Reservekopie:  Bell 103 alleen gebruikt als 
reservekopie bij storing van HSC (of IP).   

(IP-verbinding--als  V3.3 paneel en software):  IP-
verbindingen (SIP-rapportage) worden apart 
gedocumenteerd.  Meer:  voor meer details, raadpleeg 
de installatiehandleiding geleverd bij de IP-interface 
(kan zich ook op de Director-CD bevinden in PDF-
formaat). 

(HSC):  een HSC-verbinding vereist een module met 
hoge beveiliging van de communicatie, en Mark-7 / 
DVACS service (Canada).  HSC-modules vereisen een 
zekere lokale configuratie via een LCD-toetsenbord 
(voor details, raadpleeg de installatiehandleiding voor 
uw systeem). 

  SIA / CID Test   
- Frequentie (en tijd/dag instellingen): de tijd 
tussen (en tijdstip wanneer) geautomatiseerde 
proeven worden uitgevoerd op de 
rapportagekanalen (HSC en/of telefoonkiezer--
zoals in de "Rapportagemodus" hierboven wordt 
beschreven). 
Dit laat 'spreiden' van de communicatie testtijden voor 
meerdere panelen toe.  Bij "Automatisch", zal de tijd 
willekeurig tussen 1:00 - 4:00 AM liggen.   
Systemen in de UL-lijst:  dit moet minstens dagelijks 
voorkomen. 

- Reservekopie frequentie:  toekomstig gebruik. 

  SIP / HSC    (Centrale meldkamer) 
- Sip-modus en SIP-Account (V4.4):  deze 
instellingen behoren tot rapportage aan centrale 
meldkamer via een IP (LAN/WAN) verbinding of 
een HSC-module (Canada).   
SIP-account (IP alleen):  dit wordt verkregen van uw 
vertegenwoordiger van de meldkamer. 

SIP / HSC-IP rapporteren:  IP-gebaseerd 
rapporteren kan via een standaard IP-verbinding 
zijn of via HSC-IP voor beveiligde verbindingen.  
Het gebruik van het HSC-IP protocol wordt bepaald 
door de paneel-firmware, het type IP-module en de 
set-up van de IP-module.   
Meer:  IP-connectiviteit 

Een Bell 103 (300 baud) verbinding kan gebruikt 
worden als reservekopie indien gewenst (zie verder 
"Modus" onder SIA/CID ; vooraf/hierboven).  Met 
SIP-rapportage kan een HSC/printer module alleen 
gebruikt worden voor printer functies. 
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SIP-rapportage en automatisch uitbellen naar Guardall 
Director:  bij SIP-rapportage met een centrale 
meldkamer, wordt de "Rapportagemodus:" (zie 
hiervoor/hierboven) alleen ondersteund via een "IP"-
verbinding.  Met een modemverbinding naar een 
Director PC, worden alarmen / gebeurtenissen 
verstuurd iedere keer een verbinding wordt gestart via 
deze software. 

- SIP-baudrate:  de communicatiesnelheid voor 
rapportage naar een centrale meldkamer via IP 
(SIP-rapportage).   

- Volledig rapport per zone:  rapportage zal 
beperkt blijven voor "Alarmen alleen" in zones 
die hiervoor werden ingesteld.  Anders wordt de 
instelling "Rapportage" voor iedere zone 
genegeerd, en zal rapportage "Alle 
gebeurtenissen" voor alle zones bevatten.   
Berichten die moeten gerapporteerd worden voor 
iedere zone:  Raadpleeg de "Meldkamer", 
"Rapportage" onder “Zones en verwante instellingen", 
Inbraak .   

- HSC timeout:  de duur voor een niet-geslaagde 
communicatiepoging via een hoog beveiligde 
module (Canada), voor die poging wordt 
beschouwd als een HSC-communicatiestoring.   

- HSC SIP automatisch instellen:  toekomstig gebruik.   

  Semafoon    (Een numerieke 
semafoon signaleren) 
UK/ACPO:  deze functie wordt niet ondersteund voor 
UK / ACPO operatie.  Vanaf dit geschrift (V4.5) wordt 
semafoon niet ondersteund via wereldwijde modems.   

- Semafoon modus:  toekomstig gebruik.  
numerieke semafoon in- of uitschakelen, en het 
te gebruiken formaat/protocol selecteren.  
Geen:  numerieke semafoon uitgeschakeld.   

Numerieke SemaDigit met handshake:  Noord-
Amerika met handshaking.   

Onzichtbare SemaDigit:  Noord-Amerika zonder 
handshaking.   

Semafoon:  standaard voor Europa.   

- Semafoon telefoonnummer: het 
telefoonnummer van de (numerieke) semafoon 
dat moet verwittigd worden als een van de 
semafoon outputs wordt ingeschakeld.   
Opmerkingen / verwante onderwerpen: 

Uitgangen selecteren:  Configuratie, Systeem, I/O 
Toewijzen  
  I/O Toewijzen  (onder "Algemene 
systeeminstellingen...", hiervoor).   

de specifieke gebeurtenissen die de semafoon 
inschakelen, worden gedefinieerd onder "Configuratie, 
Uitgangspunten" (d.w.z., de instellingen voor de 
uitgangen die werden gereserveerd voor de 
numerieke semafoon).  Voor meer details, raadpleeg 
"Programmeerbare uitgangen". 

Het bericht dat naar de semafoon moet verstuurd 
worden zal de "Paneelcode" (of "Account UID") zijn en 
een nummer voor de uitgangsreferentie (1= 1ste in het 
geselecteerde bereik;  2 = 2de in het geselecteerde 
bereik;  enz.). 

Het is erg nuttig om een kleine alarm/output referentie 
af te drukken (zakformaat of semafoon-formaat), voor 
ieder systeem met een numerieke semafooninstelling. 

Zie ook:  [Beheer], Seriële rapportage.   
  Software-gebaseerde tekstsemafoon (Seriële 
rapportage) 

  STU   (xL Panelen;  UK/ACPO only) 
behoort tot een interne (modulaire) interface naar een 
abonnee terminal.   

- Lijnfout input inschakelen:  of de STU al dan 
niet een output heeft om een 'lijnfout' naar de 
STU-interface aan te duiden.   

- Lijnfout polariteit:  positieve fout (Laag=Normaal), of 
Negatieve fout (Hoog=Normaal).   

Instellingen voor kaarttoegang tot het 
systeem 

Het scherm Systeemtoegang  
Installaties met modules voor deurcontrole 
geven geïntegreerde toegangscontrole (wie 
waar en wanneer zich ergens kan begeven) 
als een naadloze toevoeging tot de 
beveiligings- en bewakingsfuncties.  Het 
scherm Systeemtoegang bevat instellingen 
voor kaartformaat, en andere instellingen 
voor kaarttoegang tot een specifiek paneel. 

Er kunnen twee kaarttypes worden ingesteld, zij het 
Wiegand/Prox en Magneetstrip/streepjescode, of twee 
types van Wiegand/Prox-kaarten te gebruiken voor 
ieder specifiek paneel. 

Hoe geraakt u hier 
Multi-Account systemen:  Selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', en lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account 

Iconen balk:  Systeemtoegang 
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In the Boom:  Configuratie (klik op 

"+"), Systeem, Toegang  (Onder 
de specifieke paneelgroep en paneel—indien 

geïnventariseerd in the 'boom'.)  Verwant 
onderwerp:  "Andere bureaublad 
keuzes" 
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat 
u toe om de gewenste beeldmodus te 
selecteren.   

Wat u kunt doen 
De instellingen bekijken of wijzigen 
naargelang gewenst voor het 
specifieke paneel (zie verder in de 
selectiebeschrijvingen). 

Instellingen nodig voor C2000 
units (GB) 
 Token type:  Wiegand; 
 Kaart ID--Positie en Lengte:  Genegeerd; 
 Kaart-ID--Bits per kaart:  32; 
 Oneven pariteit--Positie/Starten/Lengte: 

32/14/18; 
 Even pariteit--Positie/Starten/Lengte: 

1/2/18. 

Oneven of even pariteitscontrole 
uitschakelen 
Als controle van oneven of even pariteit niet 
gewenst wordt, of de positie en 
startwaarden zijn niet gekend: 

 zorg er dan voor dat 'positie' en 'start' zijn 
ingesteld op een niet-nul waarde (1-40); 

 de lengte staat ingesteld op 0 (nul). 
 

 

Keuzelijst (onderin het formulier) 
-Paneel (optioneel): als de boom niet is ingesteld 
om onderwerpen per paneel te tonen, dan zult u 
hier in staat zijn om een paneel te selecteren 
(voor systemen met meer dan één paneel). 
Een "Paneelgroep" referentie kan hier ook worden 
getoond, of u kan de 'boom' instellen om de 
configuratie onderwerpen apart te tonen voor ieder 
paneel.  Voor meer informatie, raadpleeg de sectie 
"Andere bureaubladkeuzes".   

  Standaard   en   Andere    
(Voor 1ste en 2de kaartformaten die tegelijkertijd moeten 
ondersteund worden.) 
Er kunnen twee kaarttypes worden ingesteld, zij het 
Wiegand/Prox en Magneetstrip/streepjescode, of twee 
types van Wiegand/Prox-kaarten te gebruiken voor 
ieder specifiek paneel. 

Alle lengtewaarden verwijzen naar een aantal tekens 
voor kaarten met een magneetstrip (MS), of het aantal 
bits voor de Wiegand technologie (W). 

- Token formaat: om parameters te definiëren 
voor de basis kaart/token types (zoals 
geselecteerd voor iedere specifieke lezer).  
"Wiegand" behoort tot kaarten/tokens voor lezers met 
Wiegand dataformaat (Wiegand, Proximity, enz.).  Op 
dezelfde manier behoort "Magneetstrip" tot kaarten 
voor lezers met  magneetstrip output (magneetstrip, 
streepjescode, enz.). 

------------------------- 
- [Wiegand 26]: stelt automatisch de waarden in 
van het kaartformaat voor het standaard 26-bit 
type-A Wiegand formaat. 

- [Wiegand 36]: stelt automatisch de waarden in 
van het kaartformaat voor de sets the kaart+pin 
waarde voor het gedeponeerde 36-bit Wiegand 
formaat. 

Kaartlocatie (Site/Systeem code) 
- Locatie vereist: controle van de locatiecode 
wordt hiermee in/uitgeschakeld.  Indien 
geselecteerd, dan worden kaarten zonder een 

Configuratie Systeem Toegang 

 
Opmerking:  voor een systeem dat alleen is ingesteld tegen 
indringing (onder Account informatie), zal het tabblad "Toegang" 
verschijnen als  "Token formaat".   
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van de specifieke locatiecodes de toegang 
ontzegd. 

- Locatiecode 1, 2, 3: als locatie-code wordt 
ingeschakeld, krijgen alleen kaarten gecodeerd 
met één van deze locatiecodes toegang bij deze 
locatie (bvb., 0004, 1234, 9999). 

- Positie: de startpositie van de locatiecode (1-
40); 

- Lengte: de lengte van de locatiecode (MS: 1-4;  
W: 1-16). 

Kaartversie (Versienummer) 
Deze functie vereist de paneel firmware  V3.2 en de 
firmware van de deur/lift controller module  V1.5.  Voor 
een extra instelling, raadpleeg "Kaartversie automatisch 
bijwerken", onder    Speciaal    (volgt verder). 

- Versie vereist: schakelt de controle van het 
versienummer in/uit (laat toe om vaste ID-
kaarten opnieuw te activeren als die werden 
gestolen of verloren). 

- Positie: de startpositie van het versienummer 
(1-40). 

- Lengte: de lengte van het versienummer  
(MS: 1-2;  W: 1-8). 

Kaart ID-nummer 
- Positie: de startpositie van het kaart ID-nummer 
(1-40); 

- Lengte: de lengte van het kaart ID-nummer 
(MS: 4-9;  W: 1-32). 

32-Bit kaarten:  ondersteund bij paneel firmware  
V3.2 en deur/lift controller firmware  V1.5 (vroeger 20 
bit / 6 digits). 
V3.2 panelen: MaxID=999999999;  V3.31 Panelen: 
MaxID=4 294 967 295. 

- Bits per kaart: de lengte van de kaartdata in 
bits (Wiegand), of tekens (magnetische strip).  
Een maximum van 40 is mogelijk. 

- Bits per teken (magneetstrip alleen): het aantal 
bits gebruikt om ieder teken van de data te 
identificeren op een kaart met magneetstrip 
(toekomstig gebruik; vastgelegd op 4). 

Oneven pariteit 
Deze instellingen behoren tot de controle van oneven 
pariteit, wat help om 'verkeerde' kaartlezingen te 
identificeren. 

- Positie: de positie van de oneven pariteit 
'controlesom' (1-40); 

- Starten: de startpositie van de data die worden 
gecontroleerd op oneven pariteit (1-40); 

- Lengte: het aantal tekens dat wordt 
gecontroleerd voor oneven pariteit (1-40). 

Even pariteit 
Deze instellingen behoren tot de controle van even 
pariteit, wat help om 'verkeerde' kaartlezingen te 
identificeren. 

- Positie: de positie van de even pariteit 
'controlesom' (1-40); 

- Starten: de startpositie van de data die worden 
gecontroleerd op even pariteit (1-40); 

- Lengte: het aantal tekens dat wordt 
gecontroleerd voor even pariteit (1-40). 

  Speciaal      (Diverse elementen) 
- Deur terugvalmodus:  kaarten die toegang 
moeten krijgen als de deurcontroller module niet 
in staat is om te communiceren met de 
database van het hoofdpaneel: 
 Geen:  geen kaarten/tokens aanvaard; 
 Geldig token formaat:  alle leesbare 

kaarten/tokens aanvaard; 
 Geldige locatiecode:  alle kaarten/tokens 

met de juiste locatiecode krijgen toegang; 
 10 Terugval gebruikers:  alleen de 

gebruikers die als 'Terugval gebruikers' 
worden aangewezen.   Voor meer details, 
raadpleeg "Terugval gebruikers...".   

- Alle deuren ontgrendelen bij brandalarm: 
Indien geselecteerd, zullen alle deuren in alle 
zones geassocieerd met dit paneel 
automatisch ontgrendelen als een brandalarm 
wordt ontdekt door dit paneel.  

- Automatische update kaartversie: voor 
vaste ID-kaarten met een versienummer 
configureert dit de manier hoe opnieuw 
uitgegeven kaarten moeten behandeld 
worden. 
 = Toegang verlenen aan een kaart met een hoger 
versienummer, en automatisch het versienummer 
bijwerken voor de specifieke gebruiker; 

 = alleen kaarten met een overeenkomen 
versienummer voor ieder gebruiker krijgen toegang 
(moeten handmatig bijwerken als een kaart opnieuw 
wordt uitgegeven). 

Om het initiële/actuele versienummer voor 
specifieke kaart(en) in te stellen, raadpleeg de 
sectie over "Gebruikers".   

Voor bijkomende verwante instellingen, raadpleeg de 
"Kaartversie" (hiervoren). 
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Paneelversie:  deze functie vereist de paneel 
firmware    V3.2. 

Apparatuur instellingen 
(Pseudo / interne 
ingangspunten) 

Apparatuur instellingen voor 
een paneel 
Het scherm Apparatuur bevat 
bewaking/signaleringsinstellingen 
die behoren tot verschillende 
gebeurtenissen geassocieerd met 
een specifiek paneel (en/of 
expansiemodules).  Deze kunnen 
ook gedacht worden als 'pseudo' of 
'interne' ingangspunten. 

Hoe hier te geraken 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Iconen balk:  Systeem apparatuur 
In de boom:  Configuratie (klik op "+"), 
Systeem Apparatuur (Onder de 
specifieke paneelgroep en paneel--indien aanwezig 
in de 'boom'.)  Verwant onderwerp:  
"Andere bureaublad keuzes" 
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe 
om uw voorkeur beeldmodus te selecteren.   

Wat u kan doen 
 Bekijken/wijzigen van een apparatuur 

selectie (Bewaakte conditie):  één 
selecteren uit de keuzelijst onderin het 
formulier.   
Tip:  u kan ook de knoppen 'bladeren' gebruiken 
om snel te scannen door de gedefinieerde items.   

 Een item blokkeren tegen bewaking 
door het systeem:  selecteer het 
specifieke item en stel daarna zijn 
'preproces' in naar 'uitgeschakeld'. 

Rasterbeeld:  scan de lijst zoals gewenst.  Tip:  u 
kan het venster van formaat wijzigen of maximiseren 
naargelang gewenst, of de schuifbalk onderaan 
gebruiken om extra kolommen te bekijken. 

Voor een lijst met specifieke gebeurtenissen, 
raadpleeg het scherm Apparatuur in de Guardall 
Director software. 

 
 

Keuzelijst (onderaan het formulier) 
- Paneelgroep & paneel referenties 
(optioneel): hier selecteert u een specifieke 
paneelgroep en een paneel in een multi-
paneel systeem waar de 'boom' niet is 
ingesteld om items te tonen op een paneel 
per paneel basis.  Voor meer informatie, 
raadpleeg de sectie "Andere 
bureaubladkeuzes".   

- Apparatuur: hier selecteert u een intern 
bewaakt item om te bekijken of te bewerken.  Dit 
veld toont een referentienummer dat werd 
toegewezen door het systeem, plus een 
beschrijving van het item; 

In dit formulier 
- Naam: de gebeurtenis/alarmconditie die wordt 
geconfigureerd (deze namen worden ingesteld 

Configuratie Systeem Apparatuur 
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door het systeem en kunnen niet gewijzigd 
worden). 

- Voorbewerken: de duur dat de conditie moet 
blijven bestaan vóór een alarm geauditeerd 
wordt. 
Uitgeschakeld:  hierdoor negeert het systeem het 
specifieke item. 

Overdracht 
- Uit / Deelstand / Aan: de scherpstelniveaus 
(van toepasbare zones) waarvoor een bericht 
van de gebeurtenis zal worden verzonden naar 
de meldkamer; 

Sonalert 
- Uit / Deelstand / Aan: de scherpstelniveaus 
(van toepasbare zones) waarvoor toetsenbord 
sonalerts zullen klinken gedurende 1 seconde 
als het alarm zich voordoet; 

Sirene 
- Uit / Deelstand / Aan: de scherpstelniveaus 
(van toepasbare zones) waarvoor sirene outputs 
zullen klinken als het alarm zich voordoet.  (De 
“Sirenetijd” wordt ingesteld via het scherm 
Systeem.)  Verwant:  Configuratie, Systeem, 
Standaard    
 Algemene systeeminstellingen voor een 
paneel 

Zones en verwante 
instellingen 

Als u een waarde voor een veld wijzigt, zal dat veld 
naar zijn standaardwaarde/geplande staat en 
scherpstelniveau worden hersteld (wat toelaat om 
de configuratie updates precies te beheren).  Om 
status aspecten te testen of opnieuw in te stellen, 
raadpleeg de sectie "Status testen of items 
controleren per zone". 

Zones en verwante instellingen 
Zones laten toe om bewaking- en 
werkingskarakteristieken in te stellen voor 
alle sensoren en/of lezers in een 
gemeenschappelijke locatie (geassocieerd 
met een specifiek paneel). 

Een systeem opdelen in "zones" laat ook toe 
om gebruikersbevoegdheden in te stellen op 
een zone-per-zone basis. 
Elevators en verdiepingen:  het is best om unieke 
zone(s) in te stellen voor gebruik bij elevators en de 
geassocieerde toegangsgangen.  Dit laat toe om de 
bevoegdheid voor controle van elevators en 
verdiepingen te scheiden van andere functies, en helpt 
eveneens om activiteit/alarmberichten te identificeren 
die behoren tot de elevatorlezers.  (De bevoegdheid om 
elevators en verdiepingen te controleren behoort tot de 
bevoegdheidselectie "Deur controle" voor de specifieke 
zone.) 

Zoneplanning kan: 

 zones automatisch scherp en onscherp 
doen instellen op de gewenste tijdstippen; 

 gebruikers herinneren om de zone scherp 
te stellen, en/of een alarm te verzenden 
naar de meldkamer indien de gebruikers 
dat niet doen; 

 automatisch Deelstand-naar-Uit en Uit-
naar-Deelstand scherpstellen op geplande 
tijden.  

Om een schema te definiëren, raadpleeg de sectie 
"Schema's voor gebruikerstoegang en  
 zone automatisering".   

Hoe hier te geraken 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Iconen balk:  Zones 
In de boom:  Configuratie (klik op "+"), 
Zones (Onder de specifieke paneelgroep en 

paneel--indien aanwezig in de 'boom'.)  Verwant 
onderwerp:  "Andere bureaublad keuzes" 
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren (het 
formulierbeeld is hier aangeraden).   

Wat u kunt doen 
 Een nieuwe zone toevoegen:  Klik op [+] 

onderaan het formulier, of klik met de 
rechter muisknop op het formulier en 
selecteer Nieuw toevoegen in het 
keuzemenu.   
Tip:  u kunt alle instellingen kopiëren voor een zone 
en ze in een andere plakken:  klik met de rechter 
muisknop op de 1ste (een leeg deel indien u zich in 
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het formulierenbeeld bevindt) en selecteer 
Kopiëren.  Selecteer daarna een 
lege/nieuwe zone uit de lijst, klik opnieuw 
met de rechter muisknop en selecteer 
Plakken.  Na het 'plakken', wijzig de naam 
en de instellingen al naargelang gewenst.   

 Bekijken/wijzigen van een 
bestaande:  één selecteren uit de 
keuzelijst onderin het formulier.   

 Een zone zoeken:  Klik op het 
symbool 'verrekijker'.  Voer 
daarna de naam in en klik op 
[Zoeken].   
Tip:  u kunt op naam zoeken of met het 
eerste paar tekens--bijv., nam*  

 Een zone verwijderen:  Klik nu 
met de rechter muisknop op een 
leeg veld in het formulier (Indien 
rasterbeeld: klik met de rechter muisknop op het 
item in de lijst), en selecteer "Verwijderen".  
Bij vraag naar confirmatie, selecteer Ja.  
Opmerking:  de 1ste zone voor ieder paneel kan niet 
verwijderd worden (d.w.z., ieder paneel moet 
minstens één ingestelde zone hebben). 

Vóór verwijdering:  alleen ongebruikte zones kunnen 
verwijderd worden.  (Rapporten uitgeven, OF ga naar 
de schermen voor Modules suitebeveiliging 
toetsenborden, Ingangspunten, Uitgangspunten 
en Deuren, selecteer rasterbeeld en controleer de 
specifieke zone.)   

Verwant(e) onderwerp(en):   
 rapportage over gebruikers, systeem/apparaat 
instellingen, etc.;  
 werken met de rapport viewer 

Werken in rasterbeeld:  u kunt:   waarden bekijken of 
invoeren;   met de rechter muisknop op een item 
klikken en in het keuzemenu selecteren;   op een 
kolomkop klikken om die kolom te sorteren. 
(Filter op kolom:  toont alleen items die met een 
ingevoerde waarde overeenkomen of de eerste paar 
tekens -- bijv., nam*.  Een rode kolomkop geeft aan dat 
de lijst gefilterd is.) 

 
 

Keuzelijsten (onderaan het 
formulier) 

- Paneelgroep & paneel referenties (optioneel): 
hier selecteert u een specifieke paneelgroep en 
een paneel in een multi-paneel systeem waar 

de 'boom' niet is ingesteld om items te tonen op 
een paneel per paneel basis.  Voor meer 
informatie, raadpleeg de sectie "Andere 
bureaubladkeuzes".   

- Zone: hier selecteert u een zone om te bekijken 
of te bewerken.  Dit veld toont een 
referentienummer dat werd toegewezen door 
het systeem, en de naam van de geselecteerde 
zone, eens die werd gedefinieerd; 
"Offset" waarden voor ieder paneel bepalen of multi-
paneel sites opeenvolgende of herhalende 
itemnummers zullen bevatten.  Voor meer details, 
raadpleeg de waarde in "Offsets weergeven" in 
"Systeempanelen en weergegeven itemnummers".   

Bovenkant van het formulier 
- Naam: een geschikte naam voor de zone (bijv, 

"Magazijn").   

  Indringing  (systemen met bewaakte 

sensoren)   
Vertragingstijden 
- Ingang: de duur dat de bewaking van 
'Ingangspunten' zal worden 
opgehouden/vertraagd om een bevoegde 
binnenkomer toe te laten de zone onscherp te 
stellen; 

- Afsluiten: de duur dat de bewaking van 
'Uitgangspunten' zal worden 
opgehouden/vertraagd om de gebruiker toe te 
laten buiten te gaan na de zone scherp te 
stellen; 

Configuratie Zones 
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Systemen uit UL-lijst:  deze moeten 45 seconden of 
minder zijn voor residentiële installaties, en 60 
seconden of minder voor commerciële installaties.   

------------------------- 
- Pre-alarm: de duur dat het systeem zal wachten 
vóór alarmen worden verzonden vanuit deze 
zone naar de meldkamer.  gedurende de 
vertraging, zullen toetsenbord sonalert(s) luiden, 
wat een bevoegd gebruiker de tijd geeft om het 
alarm bij een toetsenbord "Stil te leggen".  
(Selectie van "Gebruiker verifiëren" zal de 
alarmtransmissie annuleren.) 
Deze instelling werkt alleen met sensoren 
(ingangspunten) die "Pre-alarm waarschuwing" 
ondersteunen.  Voor meer details, raadpleeg: 
"Ingangspunten--aangepaste punttypes".   

Sirenetijd:  om een pre-alarm waarschuwing toe te 
laten, moet de sirenetijd langer zijn dan 30 seconden.  
(Sirenetijd verschijnt onder:   
Configuratie, Systeem,  Standaard ) 
Een zone toewijzen die moet bewaakt worden door 
een specifiek toetsenbord, raadpleeg 
"Expansiemodules".   

- Verlengd: de duur dat de bewaking van 
'Uitbreidingspunten' zal worden 
opgehouden/vertraagd om een bevoegde 
binnenkomer toe te laten de zone onscherp te 
stellen. 
Dit behoort tot een sensor die is ingesteld als een 
'Aangepast punttype' met definiëring van het 
'preproces' als "Uitgebreid".  Verwante onderwerpen:  
"Ingangspunten--bewaakte sensoren" en 
"Ingangspunten--aangepaste punttypes".   

Uitgang instellingen 
- Modus Verlaten mislukt (V4.4):  Op deze 
manier configureert u of een deur sluiten en/of 
een uitgangsbevestigingsknop uitschakelen 
wordt beschouwd alsof iemand de zone 
verlaat (na handmatige scherpstelling).  Als 
'Afsluiten' niet wordt ontdekt, wordt de zone(s) 
NIET scherpgesteld.  (De gebeurtenis bepaalt 
"Automatisch onscherp door gebruiker".)   
Opmerkingen:  selectie van "Geen" schakelt alle 
functies uit die behoren tot "mislukt voor verlaten" voor 
de specifieke zone.  Selecties met een 'knop afsluiten' 
hier behoren tot een 'Aangepast punttype' met een 
'Preproces' ingesteld als "Commandopunt", en het 
ingangspunt zelf ingesteld met zijn commando als 
"Uitgangvertraging beëindigen" voor de gewenste 
zone (of "Alle").  Bepaalde lokale instellingen bevatten 
dit als standaard.   

- Deelstand bij Buitengaan mislukt: de zone 
zal automatisch schakelen naar 'Deelstand' 

modus als een 'Uitgang' niet werd ontdekt 
nadat de zone handmatig werd scherpgesteld.  
Dit kan niet samen met 'Auto scherpstellen bij 
Sluiten mislukt' worden gebruikt (onder 
"Planning", volgt verder); 

- Alarm bij Buitengaan mislukt: een alarm 
wordt geactiveerd als een 'Uitgang' niet wordt 
ontdekt nadat de zone handmatig werd 
scherpgesteld; 
Opmerking:  dit alarm kan NIET worden stil gelegd 
zoals andere alarmen.  (Maar, gebruikers met de 
bevoegdheid scherpstellen/onscherp stellen kunnen 
het stilleggen via een optie "Herstellen".)    

------------------------- 
- Uitgangsvertraging beëindigen: de 
'uitgangsvertraging' wordt afgebroken als de 
deur sluit nadat de gebruiker de zone scherp 
stelt en buiten gaat. 
Dit is standaard voor de kleinere installaties waar u 
gemakkelijk kunt bepalen of anderen nog 
tegenwoordig zijn.  Voor een grotere site wordt 
zoneplanning aanbevolen (zie "Planning", verder / 
hieronder). 

- Vertraging verlengen bij Afsluiten mislukt 
(V4.4):  in geval van een "Afsluiten mislukt" 
(zoals in de "Afsluiten mislukt modus", 
vooraf/hierboven), wordt de afsluitvertraging 
verlengd met twee minuten.   
Afsluiten bevestigingsknop:  dit doet de "Afsluiten 
mislukt modusselecties" die een 'afsluitingsknop' 
aangeven, een gebeurtenis registreren als de knop 
niet wordt ingedrukt vóór de originele 
afsluitingsvertraging vervalt.   

Andere instellingen 
- Waarschuwingsmodus scherpstellen (V4.4):  
hoe het systeem zich zal 'gedragen' bij 
scherpstellen terwijl sommige ingangspunten in 
de zone 'niet OK' zijn (d.w.z. open of in 
sabotage).   
Standaard:  Geen waarschuwingstonen tijdens de 
vertraging bij het verlaten van het gebied, en zullen 
gebruikers niet worden gevraagd om de invoeren te 
omzeilen.   

Waarschuwingstonen tijdens uitgangsvertraging:  
Waarschuwingstoon tot einde van de 
uitgangsvertraging. 

Waarschuwingstonen continu:  Continue 
waarschuwingstoon (tot stilte). 

Waarschuwingstonen continu & geblokkeerd 
scherpstellen:  Continue waarschuwingstoon (tot 
stilte), en de zone zal niet scherpstellen.   
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Vooraf ingestelde activering vs. handmatig 
activeren:  Na automatische activering, zullen E/E 
deuren en E/E Routes die 'niet OK' zijn een alarm 
activeren—omdat deze invoeren niet automatisch 
kunnen worden omgeleid [omzeild].  Om dit tegen te 
gaan selecteert u  "…& geblokkeerde activering".  Ook 
zal het voor mensen niet zijn toegestaan om 
handmatig te activeren waar een niet-omleidbaar punt 
"niet OK" is, of waarvoor geen autorisatie is verleend 
om deze te omzeilen.   

- Sirenegeloei bij scherpstellen:  configureert of 
de 'sirene' outputs voor deze zone al dan niet 
kort wordt gepulseerd en / of iemand de zone 
scherpstelt bij een geplande sluittijd (V4.4); 
Opmerking:  het concept 'mislukken om scherp te 
stellen' is alleen van toepassing voor geplande zones.  
(Zie ook Planning, verder/hieronder.)   

- Twee kaarten: deze zone onscherp stellen 
vereist twee bevoegde gebruikers om hun ID en 
/ of PIN in te voeren (slechts één nodig voor 
scherpstellen). 
Bezoekerskaarten ingesteld met escort kunnen niet 
gebruikt bij Twee kaartenmodus.    Twee kaarten 
wordt ook ondersteund voor toegang bij individuele 
lezers.  Details:  ga naar "Deuren, lezers, and 
verwante instellingen", zoek naar "Lezer 1 & 2 
instellingen voor een deur", gevolgd door 
"Lezermodus". 

------------------------- 
-Onscherpstellen vergrendelgroep: stelt dit in als 
een vergrendelde zone.  Van alle zones met 
deze selectie kan slechts één tegelijk onscherp 
gesteld worden (behalve door een service 
technicus). 

Meldkamer 
- Rapportage: geeft aan of alleen alarmen aan 
de meldkamer moeten gerapporteerd worden, of 
alle activiteit (inclusief, scherp/onscherp stellen, 
enz.).   
HSC:  deze instelling tast de HSC-communicatie niet 
aan, tenzij die werd ingesteld om ze te controleren.  
Verwant:  Configuratie, Systeem, Communicatie, 
SIP / HSC  
  Bezig met bewaken, Numerieke semafoon, & 
Beheer op afstand instellingen 

Director Software: deze instelling limiteert GEEN 
gebeurtenissen om te  verschijnen in het 
bewakingsvenster of die beschikbaar moeten zijn voor 
activiteitsrapportage. 

De zone scherpstelniveaus waarvoor gedetecteerde 
activiteit bij individele sensoren zal worden verzonden, 
zijn gebaseerd op het ingangspunt 'type' (of 
Apparatuur instellingen voor 'pseudo' punten).  Hoe de 

berichten worden verzonden is gebaseerd op de 
selecties in het scherm Systeemcommunicatie.  
Verwante onderwerpen:  "Ingangspunten—
Bewaakte sensoren",  "Apparatuur instellingen 
(Pseudo/interne inputs)" en "Instellingen voor 
bewaken, semafoon, & beheer op afstand". 

Scherp / Onscherpstellen 
gemeenschappelijke zones (V4.4) 
Opmerkingen:  minstens 2 zones moeten gedefinieerd 
zijn voor deze selecties om te verschijnen.  zones die 
hier niet werden geselecteerd blijven onaangetast door 
deze instellingen. 

- Gemeenschappelijk voor zones, regels voor 
scherpstellen en onscherpstellen:  laat toe 
om een relatie te leggen tussen een 
gemeenschappelijke zone (bvb., de receptie) en 
andere zones die ze delen (bvb. kantoren) zodat 
scherp of onscherp stellen van één of alle 
geassocieerde zones de gedeelde / 
gemeenschappelijke zone scherp of onscherp 
stellen, of de gemeenschappelijke zone scherp 
of onscherp stellen zal alle geassocieerde zones 
scherp of onscherp stellen.   

Scherp/onscherpstellen prioriteit (V4.4) 
Opmerkingen:  minstens 2 zones moeten gedefinieerd 
zijn voor deze selecties om te verschijnen.  zones die 
hier niet werden geselecteerd blijven onaangetast door 
deze instellingen. 
- Prioriteit bij zones, Scherpstellen prioriteit, 
Onscherpstellen prioriteit:  'prioriteits'waarden 
kunnen toegewezen voor specifieke zones 
zodat iedere zone in de volgorde van prioriteit 
(1, 2, 3, ..., 15) kan worden scherp- of onscherp 
gesteld.   
Tips:  zones ingesteld met dezelfde prioriteitswaarde 
kunnen onderling scherp- en/of onscherp gesteld 
worden in om het even welke orde.  Relaties voor 
scherp/onscherpstellen van een zone kunnen 
geconfigureerd worden om slechts in één richting te 
werken indien gewenst.  (b.v., in Zone 1, selecteer 
voor prioriteit met Zone 2—maar in zone 2, selecteer 
daar niet voor prioriteit met Zone 1.)  Uitzondering:  
Dergelijke zone(s) moeten voor de prioriteit 
scherp/onscherpstellen met minstens één andere 
zone worden geselecteerd.   

Geen prioriteitscontrole:  een zone wordt niet langer in 
acht genomen bij scherp/onscherpstellen op basis van 
prioriteit.  Doorgaans voor tijdelijk gebruik.   

  Toegang  (systemen voor deuren met 

toegangscontrole)   
- Automatisch onscherp na geldig token 
(V4.3): de zone zal automatisch onscherp 
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stellen als iemand met de bevoegdheid om 
onscherp te stellen (Uit of Deelstand naargelang 
van toepassing) toegang krijgt tot deze zone.   
Deze functie kan aangepast worden voor 
groepen van gebruikers volgens de hen 
toegewezen bevoegdheden.   
Details:  YourAccount, Bevoegdheden, (Zone 
attributen), Toegangsschema   
  Bevoegdheden voor Gebruikers / 
Binnenkomenden 

V4.4:  als Director V4.4, verschijnt een geplande 
versie van deze functie onder Planning, volgt / 
hieronder. 

Foute kaartactie 
- Toegang voor alle gebruikers blokkeren: 
bepaalt of alle gebruikers al dan niet toegang 
wordt geweigerd tot deze zone als een conditie 
'Globale blokkering' in werking is (voor iedere 
detectie van 'slechte kaart/PIN'). 

Verwant:   Account informatie Slechte kaart/PIN  
    Bad Card/PIN  onder "Volledige account 
paneelinstellingen" 

Antipassback 
Antipassback (APB):  een functie die het gebruik van  
individuele kaarten blokkeert om: 

+ opnieuw dezelfde zone binnen te gaan, of; 

+ opnieuw dezelfde installatie van 'buiten', en/of; 

+ (Optioneel):  andere zones binnen te komen; 

…Tenzij ze eerst als uitgaand werden geregistreerd--
d.w.z., iedereen moet de eigen kaart/token gebruiken 
bij iedere lezer die ze tegenkomen (die staat ingesteld 
op "Antipassback opsporen").  Tip:  helpt beschermen 
tegen onbevoegd kaartgebruik.  Opmerking:  
antipassback-gecontroleerde zones vereisen typisch 
'Uitgangs' lezers aan de binnenkant (bij iedere deur). 

- Strikte ingang/uitgang dwang: activeert 
antipassback controle tussen zones.   
Deze instelling wordt gebruikt bij hoge beveiliging voor 
zones--zoals een geldkamer.  Bij deze instelling, 
personen zonder 'badge uit' voor deze zone, zullen 
toegang geweigerd worden voor alle zones--zelfs bij 
lezers niet ingesteld voor antipassback. 

Zonder "Strikte APB", personen die geen badge 
gebruiken bij het verlaten van APB-gecontroleerde 
zones, zullen alleen geblokkeerd worden tegen het 
terug binnengaan van hun laatst bekende zone, of 
terug binnengaan van de installatie van 'buiten' (zie 
volgende instelling).  

- Negeren controle uitgang naar ingangszone: 
deze instelling doet lezers (die zijn ingesteld 
voor "Antipassback detecteren") toegang geven 

van buitenaf voor personen die geen 'badge uit' 
gebruikten bij het verlaten van de installatie.   
Tip:  dit wordt gewoonlijk gebruikt voor de 'zone' van 
een parking zonder uitgangslezer. 
Dit heft andere APB-condities niet op.  De zone waar 
wordt binnengegaan kan niet hun laatst bekende zone 
zijn ("APB automatisch resetten" zal dit opheffen--zie 
volgende instelling), en ze moeten nog steeds de 
badge gebruiken om iedere zone te verlaten die staat 
ingesteld voor "Strikte APB-dwang" (zie vorige 
instelling). 

- Automatisch resetten: laat toe om te 
selecteren of APB-controle zal continu zijn, of 
slechts voor een bepaalde duur (zie verder 
details). 
Geen:  antipassback restricties zullen gedwongen 
worden op een continue basis;    

xx Min/Hrs:  de antipassback restrictie zal beperkt 
blijven tot een vaste periode nadat iedereen toegang 
heeft gekregen tot een specifieke zone.  (Iedere APB-
status van de gebruiker zal gerest worden, 
ongewenste 'APB-inbreuken' voorkomend.) 

APB automatisch resetten (speciaal van korte duur) 
wordt niet aanbevolen bij Tijd- en aanwezigheid 
rapportagetoepassingen (inclusief "Roll-Call"). 

Antipassback moet ook kunnen worden ingeschakeld 
aan iedere specifieke lezer.  Voor meer details, 
raadpleeg "Lezer 1 & 2 instellingen voor een deur", 
("Antipassback detecteren" selectie).   

De status antipassback kan worden ingesteld voor een 
specifieke gebruiker, of voor alle gebruikers in een 
specifieke zone (om hun volgende toegang of uitgang 
toe te laten, ongeacht hun vorige APB-status).  
Verwante onderwerpen (in het hoofdstuk Controle & 
status):  "Antipassback status voor gebruikers opnieuw 
instellen" en/of  "De antipassback status voor 
gebruikers in a specifieke zone opnieuw instellen". 

  Tijdschema's   
Scherp/onscherp stellen tijdschema's 
- Schema: het schema openen/sluiten te 
associëren met deze zone (of 'geen').  Bij de 
geplande 'sluittijd' zullen zone toetsenborden 
piepen om het personeel eraan te herinneren de 
zone ofwel scherp te stellen en ze te verlaten, of 
de sluittijd uit te stellen (overwerk).  Als geen 
enkele van deze acties plaatsvindt, kan een 
alarm worden verzonden, en/of de zone kan 
automatisch worden scherpgesteld (zoals 
volgens de instellingen die volgen). 
Tip:  plaats de muis cursor op een schema in de lijst 
om de instellingen voor dat schema te bekijken. 



21-0381D v4.7.4 Welkom Rapport Control Admin Sys Config Tech-Ref 221 

Om een schema te definiëren, raadpleeg de sectie 
"Schema's voor gebruikerstoegang en  
 zone automatisering".   

Een programmeerbare uitgang kan worden ingesteld 
om te signaleren als het bijna sluittijd is voor een 
zone.  Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Programmeerbare uitgangen".   

- Per schema: de tijdsduur vóór de zone 
automatisch zal 'hersluiten' nadat ze werd 
onscherp gesteld tijdens het schema.  Dit laat 
toe om de tijd dat bevoegde gebruikers in de 
zone kunnen blijven, te beperken tijdens het 
schema (bijv, cash dispensers, bankkluizen, 
enz.). 

-Buiten schema: de tijdsduur vóór een zone 
automatisch zal 'hersluiten' nadat een 'nood uit' 
werd uitgevoerd  
(d.w.z., scherpgesteld buiten het schema). Dit 
beperkt de tijd dat een "Nood uit" kan in werking 
zijn. 

- Overwerk ingang: als iemand op de knop 
overwerk drukt in deze zone (gedurende de 
'vooringestelde' cyclus), zal de geplande sluittijd 
ingesteld staan als {value selected here} in de 
huidige tijd.   
Opmerking:  een knop overwerk is een aangepast 
ingangspunt met zijn 'voor-proces' ingesteld als 
"Overwerk".  Om een Ingangspunt voor 'overwerk' te 
definiëren, raadpleeg "Ingangspunten--aangepaste 
punttypes" en "Ingangspunten--bewaakte sensoren".   

- Overwerk beperken tot middernacht: 
mogelijkheid van de gebruiker om 'Over te 
werken' (d.w.z., opheffen van de geplande 
'Sluittijd') voor deze zone zal beperkt zijn om 
niet verder te gaan dan middernacht. 

- Verzenden van mislukt sluiten: een "Mislukt 
sluiten" verzenden naar de meldkamer als de 
zone niet werd scherpgesteld bij de geplande 
sluittijd. 

- Automatisch scherpstellen bij mislukt sluiten 
: de zone zal automatisch scherpstellen bij de 
geplande sluittijd.  Dit kan niet gebruikt worden 
in combinatie met 'Deelstand bij mislukt 
buitengaan' (zoals hierboven beschreven).  

------------------------- 
- Altijd auto onscherpstellen naar Uit 
(Onzichtbaar) (V4.4): als het zoneschema 
actief wordt (bvb. bij aanvang van de werkdag), 
stelt de volledige zone automatisch onscherp 
naar Uit.  Indien niet geselecteerd, blijft de zone 
scherpgesteld tot ze handmatig onscherp wordt 

gesteld, of tot iemand toegang krijgt (auto-
onscherp met geldig token).   
Gesplitste werktijd:  als het zoneschema twee of meer 
aparte tijdsintervallen bevat, zal de zone 
onscherpstellen bij the begin van ieder tijdsinterval. 

Zie ook:  de twee vorige velden en verwante 
opmerkingen over "Auto-onscherp met geldig token..." 
(in dit scherm / tabblad).   

- Toelaten om buiten schema te openen: of 
gebruikers al dan niet zonder de bevoegdheid 
'Noodtoestand Uit' bevoegdheid in staat zullen 
zijn om toegang te krijgen en/of deze zone 
onscherp te stellen buiten haar 
openings/sluittijd, en/of de zone sluittijd aan te 
passen (d.w.z., 'overwerk') nadat haar schema 
is vervallen.   (Voor een niet-geplande zone, is 
dit concept niet van toepassing, gezien alleen 
de bevoegdheid 'Onscherp stellen' zou vereist 
zijn.)   
Verwant onderwerp: "Bevoegdheden voor 
gebruikers/binnenkomenden".   

Modus Automatisch onscherpstellen bij 
geldig token (V4.4) 
- Binnen tijdschema:  stelt in of auto-
onscherpstellen al dan niet zal voorkomen voor 
deze zone (zie opmerking) terwijl de 
zoneplanning actief is, en welke inschakelstaat 
zal toegepast worden (per 
gebruikerbevoegdheden, of 'Uit' of 'Deelstand' 
ongeacht de gebruikerbevoegdheden); 
Opmerking:  dit behoort tot automatisch scherpstellen 
van de zone als iemand met een bevoegdheid 
toegang wordt verleend.   

Ongeplande zones:  voor een ongeplande zone blijft 
de selectie 'Binnen tijdschema' van kracht 24/7 (net 
als voor een schema dat altijd actief is). 

- Buiten tijdschema:  stelt in of auto-
onscherpstellen al dan niet zal voorkomen voor 
deze zone (zie opmerking, hiervoor) na de 
werkuren (d.w.z. buiten het tijdschema), en 
welke scherpstelstaat zal toegepast worden (per 
gebruikerbevoegdheden, of 'Uit' of 'Deelstand' 
ongeacht de gebruikerbevoegdheden); 
Tip:  de functie 'auto-onscherpstellen' kan aangepast 
worden voor groepen gebruikers volgens het hun 
toegewezen 'bevoegdheids'profiel.   

Details:  YourAccount, Bevoegdheden, (Zone 
attributen), Toegangsschema   
  Bevoegdheden voor Gebruikers / 
Binnenkomenden 
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Deelstand-Uit-Deelstand tijdschema 
- Schema: een schema te associëren met 
geautomatiseerd deelstand/uit/deelstand 
scherpstellen in deze zone (zie ook de volgende 
instelling).   
Tip:  plaats de muis cursor op een schema in de 
lijst om de instellingen voor dat schema te 
bekijken.   

- Auto deelstand-modus: specificeert dat de 
zone automatisch zal schakelen van 'Deelstand' 
naar 'Uit' en daarna 'Uit' naar 'Deelstand', in 
synchronisatie met het schema dat hierboven 
werd gekozen.  Dit zal niet voorkomen als de 
zone volledig is scherpgesteld (AAN) bij de 
toepasselijke tijden. 
+ Geen:  deactiveert deze functie (hetzelfde als bij 

selectie van "Geen" voor het schema). 
+ Onveilig onscherp stellen naar Uit:  de zone zal 

onscherp stellen (bijv., bij aanvang van de dag) als 
ze in 'deelstand' modus staat bij het specifieke 
tijdstip; 

+ Veilig onscherp stellen naar Uit:  om de zone 
onscherp te stellen (naar uit) bij de geplande tijd, 
moet de zone scherpgesteld naar 'Deelstand', en 
moet ze één keer volledig scherpgesteld worden 
sinds de laatste cyclus (verzekert dat iemand in de 
installatie was om de zone op een gegeven moment 
scherp te stellen);  

+ Onscherp stellen naar Uit tot uitstaande eerste 
geldige gebruiker:  de zone zal onscherp stellen 
naar uit als ze in 'deelstand' modus is bij de 
geplande tijd, maar de wijziging zal zich niet 
voordoen tot een geldige gebruiker toegang krijgt tot 
de zone. 

  Tellen    ( V4.20) 
Deze selecties behoren tot het bewaken van het aantal 
personen (of voertuigen, enz.) in een zone op ieder 
moment (per verleende toegang), en of de zone al dan 
niet kan scherpgesteld worden voor personen die nog 
in de lijst staat als zich in de zone bevindend.    

Gebruiker teller 
- Maximum:  (0 - 16383)  Het maximum aantal 
gebruikers/voertuigen toegelaten in een zone 
vóór de status ervan "vol" zal zijn. 
Tip:  dit kan gebruikt worden om een uitgang te 
activeren (bijv., "Parking vol" signaal). 

 Minimum:  (0 - 15)  Het aantal gebruikers dat 
kan aanwezig zijn terwijl de zone nog wordt 
beschouwd als 'leeg''; 

 Teller modus: de methode om gebruikers in de 
zone te tellen. 

Normaal:  Zone binnengaan = +1, zone verlaten = -1. 

Speciaal (APB-basis):  zone binnengaan = +1, laatst 
bekende zone = -1.   
(Uitzondering:  zelfde als 'Normaal' voor "Getimede 
APB" als de teller vervalt.)  
Onzichtbaar tellen:  telt iedere keer een kaart / token 
wordt aanvaard—zelfs als u meer dan één keer uw 
'badge' gebruikt. 

 Waarschuwingsniveau naar Scherpstellen: of 
iemand die probeert om deze zone scherp te 
stellen als deze persoon niet in de lijst staat als 
"Leeg", alleen zal gewaarschuwd worden, of 
scherpstellen zal volledig geblokkeerd worden 
(handmatig tegenover om het even welke 
andere methode); 

Teller resetten 
Deze instellingen laten toe om de gebruikertelling voor 
een geplande zone automatisch te resetten (naar nul) 
onder bepaalde omstandigheden. 

 Resetten vóór 'binnen tijdschema': dit reset 
de zone gebruikertelling automatisch op een 
relatief moment van de dag (een gespecificeerd 
aantal uren vóór het begin van het tijdschema in 
de zone); 

 Resetten bij onscherp stellen naar UIT: of de 
zone gebruikertelling al dan niet automatisch zal 
gereset worden als de zone is onscherp gesteld 
naar "Uit"; 

 Resetten bij scherpstellen naar AAN: of de 
zone gebruikertelling al dan niet automatisch zal 
gereset worden als de zone is scherpgesteld 
naar "Aan". 

Verwant:   Configuratie  Deuren  Verlengd  
"Ingang detecteren";   
 Configuratie Uitgangspunten Gebeurtenis (teller 
bereikt min/max) 
 Controle en status  Paneel controle en status  
Zone  Zone gebruikers. 

Activiteitscontrole en auto-
scherpstellen 

Algemene werking 

Activiteitscontrole kan worden ingesteld om een 
alarm te verzenden en/of zones automatisch 
scherp te stellen als geen activiteit wordt 
gedetecteerd gedurende een bepaalde periode.  
Volgens de operator selecties kan dit 
geautomatiseerd scherpstellen: 
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 Worden getriggerd door "Geen activiteit", en/of; 
"Gebruikersaantal   een vooringestelde 
minimale waarde" die van kracht blijft 
gedurende een ingestelde duur (time-out 
waarde). 

 Behoren tot inputs ingesteld als 
"Activiteitscontrole" aangepaste punten, 
sensors aan de ingang/uitgangsroute, en/of 
deuropeningen.   

 Scherpstellen naar ON of Deelstand 
 Voorkomen met of zonder een optionele, 

configureerbare vertragingstijd vóór 
scherpstellen 
(om gebruikers bijkomende tijd toe te staan om 
activiteit te triggeren, of de zone te verlaten) 

 Werken op ieder moment, of alleen buiten een 
schema Scherpstellen/Onscherpstellen 
geselecteerd op het tabblad "Planning" voor de 
specifieke zone (indien van toepassing). 

Tip:  de scherpstelniveau(s) waarvoor een 
ingangspunt Activiteitscontrole de activiteit zal 
controleren, wordt bepaald door de instelling 
"Niveau" voor het Aangepast punttype (Uit, 
Uit/Deelstand, of "Altijd").  (De overige tijd, 
punt(en) zullen behandeld worden als een 
standaardpunt (Inbraak, supervisor, enz.—
volgens de selecties voor het aangepaste 
punttype).   
Locator:  Config.., Aangepaste Punttypes, 
("Voorbewerken:  activiteitscontrole"), 
"Niveau" en "Klasse". 

Stappen 

1 Definieer een "Aangepast puntentype", en 
verzeker u er van het volgende te selecteren:  
"Voorbewerken:  activiteitscontrole", en 
andere instellingen naargelang gewenst.  
Locator:  Config.., Aangepaste punttypes.  

2 Stel een aantal ingangspunten voor 
activiteitscontrole in, met de zekerheid dat 
ieder een aangepast punttype krijgt 
toegewezen.   
Locator:  Configuratie, Ingangspunten. 

3 Voor iedere toepasbare zone, selecteer 
naargelang gewenst voor de schermen 
"Activiteit" en "Auto scherpstellen".   
Locator:  Configuratie, Zones, "Activiteit 
" en "Auto scherpstellen ". 

 

 

  Activiteit    ( V4.20) 
Deze instelling laat inschakeling en configuratie toe van 
'activiteit' detectie voor iedere zone.  Dit:   behoort tot 
aangepaste 'Activiteit bewaken' ingangspunten;   kan 
personen bevatten die toegang krijgen bij 
deuren/poorten;   kan detectie toevoegen via 
ingangspunten op de "Ingangs/uitgangsroute".  Meer:  
"Verwante", &  "Automatisch scherpstellen". 

- Time-out: Dit maakt het mogelijk om het 
detecteren van “activiteit” voor elk gebied te 
deactiveren of om de maximale duur tussen het 
detecteren van activiteiten in te stellen, zodat 
deze nog steeds als “actief” wordt beschouwd. 
(De status wordt opnieuw ingesteld als er geen 
activiteit wordt gedetecteerd gedurende deze 
periode.) 
Opmerkingen: Onmiddellijk = 1 seconde. Korte 
tijdsduur wordt niet aanbevolen. Dit is de enige manier 
om de status van “activiteit” opnieuw in te stellen. 

- EE Route toevoegen: Of er nu wel of geen 
invoer voor de ingangs-/ uitgangsroute voor dit 
gebied zal worden gecontroleerd, zowel als 
invoer voor “Activiteit controleren”; 

- Deuren toevoegen: Of er nu wel of geen 
personen het gebied betreden en verlaten; toch 
zal de status "activiteit" ook activeren (bijv. deur 
openen). 

- Alarm bij Geen activiteit (V4.4): Dit 
veroorzaakt een alarm dat moet worden 
gegenereerd indien er een time-out optreedt 
zonder dat er activiteit wordt gedetecteerd. 

Verwante Instellingen / Functies:   
 Configuratie Aangepaste punt type 
"Voorbewerken = Activiteit bewaken";   Configuratie 
Uitgangspunten Gebeurtenis "Activiteit 
gedetecteerd" (of 'niet'); 
 Controle en status  Paneel controle en status  
Zone  Zone gebruikers. 

  Automatisch scherpstellen    
( V4.20) 

Deze instellingen laten toe om een zone automatisch 
scherp te stellen:   als een/de deur sluit;  als er 'Geen 
activiteit' is, en/of;   als niemand aanwezig is 
(gebruiker telling  'minimum').  Auto-scherpstellen 
gebaseerd op 'activiteit' en 'gebruiker telling' kunnen 
ook worden verbonden met het schema 
scherp/onscherp stellen voor iedere zone (zie 
hieronder). 
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Speciaal 
- Automatisch scherpstellen bij deur sluiten: 
de zone zal automatisch scherpstellen als een 
'deur' punt in deze zone sluit (typisch gebruik bij 
bankkluizen). 

Verlengd automatisch scherpstellen 
- Modus: Selecties om het gebied automatisch 
te activeren wanneer er geen activiteit is 
gedetecteerd (voor de 15 min. “venster” 
sluiten) en/ of wanneer er niemand aanwezig 
is (gebruikers tellen  “minimum”); 
Opmerking: Handmatig deactiveren, indien 
noodzakelijk.  

- Vertraging scherpstellen: selecteer hier een 
waarde om de vorige selectie voor automatisch 
scherpstellen (modus) te doen vertragen (niet 
voor te komen) voor een bepaalde periode; 

- Scherpstelniveau: dit stelt het 
scherpstelniveau in voor activiteit of gebruiker-
telling gebaseerd op automatisch scherpstellen 
(scherpstellen naar 'Deelstand', of volledig 
scherpstellen naar 'Aan'); 
Deelstand:  alleen sensoren van de omtrek worden 
bewaakt; 

AAN:  alle sensoren worden bewaakt. 

- Scherpstellen als 'buiten het schema': dit 
bepaalt of al dan niet het 'activiteit' / 
'gebruiker-telling' auto-scherpstellen zal 
beperkt blijven tot alleen buiten het 
scherpstelschema () tgo. ieder moment ().   
Opmerkingen:  het schema 
scherpstellen/onscherpstellen wordt weergegeven 
in de blauwe tekst aan de rechterkant.  Deze 
instelling tast de controle van de activiteit niet aan.  
Indien ingeschakeld, vindt de controleactiviteit heel 
de tijd plaats (voor de scherpstelniveaus 
geconfigureerd voor het aangepaste punttype) en is 
beschikbaar voor andere toepassingen (zoals 
"alarm bij geen activteit", en 
uitgangsvergelijkingen). 

Verwant:  Configuratie  Deuren  Verlengd  
"Ingang detecteren". 

Meer tabs 

 LCD  
- LCD-naam: een kortere versie van de naam die 
moet vertoond worden bij de LCD-
toetsenborden.  Dit wordt automatisch 

toegewezen en kan ook gewijzigd worden, 
indien gewenst (max. 12 tekens, gewone tekst).   

- Functietoets PIN vereisen: programmeerbare 
sneltoetsen 6-9 & 0 zullen al dan niet een 
gebruiker vereisen met de bevoegdheid 
"Functietoets" om zich aan te melden.  
(Functietoetsen 1-5 vereisen geen ID/PIN 
ingang, behalve bij een draagbare/draadloze 
scherpstel toetsenbord). 
Tip:  deze instelling wordt aanbevolen om te helpen 
beschermen tegen valse alarmen. 

Voor meer details over het gebruik van de 
functietoetsen op een systeem LCD-toetsenbord, 
raadpleeg de xL (paneel/toetsenbord) 
Gebruikershandleiding. 

Wat iedere functietoets uitvoert wordt ingesteld 
onder "Programmeerbare uitgangen".   

Om functietoets bevoegdheid voor een gebruiker te 
activeren, raadpleeg de instelling "Functietoetsen" 
onder "Bevoegdheden voor 
gebruikers/binnenkomenden".   

Zonegroepen (V4.4) en 
multi-paneel 
scherp/onscherpstellen  
(V4.5) 

Zonegroepen instellen 

Over zonegroepen 
Zonegroepen geven een gemakkelijke 
manier om benoemde groepen van zones 
scherp- of onscherp te stellen via een LCD-
toetsenbord.  U kunt tot 16 van deze 
zonegroepen definiëren.  Zonegroepen met 
dezelfde naam kunnen scherpgesteld (Aan) 
en onscherp gesteld (Uit) over meerdere 
panelen via een toetsenbord verbonden met 
één van de panelen.  (Details hierover aan 
het einde van dit onderwerp). 
Inschakelen/Configureren:  Deze functie kan in- of 
uitgeschakeld worden via de instelling "Zonegroep 
modus" voor ieder specifiek paneel..   
Verwant:  Configuratie, Systeem, Inbraak, 
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Standaard   
  Inbraakinstellingen voor een paneel 

Gebruiker bevoegdheden:  alleen zones in 
de groep waarvoor de gebruiker die het 
commando uitvoerde, de vereiste 
bevoegdheid voor scherp/onscherpstellen 
heeft, zullen beïnvloed worden.  Zorg ervoor 
dat gebruikerbevoegdheden juist werden 
ingesteld.   
Verwant onderwerp:  "Bevoegdheden voor 
gebruikers/binnenkomenden".   

Zones toegewezen aan het toetsenbord:  op dezelfde 
manier kan ieder LCD-toetsenbord alleen de zones er 
aan toegewezen beïnvloeden.   
Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Expansiemodules". 

Hoe geraak je hier 
Multi-Account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', en lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account 

Iconen balk:  Zonegroep 
In de Boom:  Configuratie (+), Zones (+), 
Zonegroep  (Onder de specifieke paneelgroep en 
paneel—indien  geïnventariseerd in the 'boom'.)   
Verwant onderwerp:  "Andere bureaublad keuzes" 

Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat u toe om 
de gewenste beeldmodus te selecteren.   
Beeld Formulieren:  details voor één onderwerp 
tegelijk;Rasterbeeld:  alle gedefinieerde onderwerpen in 
een lijst. 

Wat u kunt doen 
 Een zonegroep toevoegen:  klik op [+] 

onderin het formulier, of klik met de 
rechter muisknop op het formulier en 
selecteer "Nieuw toevoegen" uit het pop-
up-menu.   

 Een bestaande zonegroep 
Bekijken/Wijzigen:  selecteer een 
zonegroep uit de pop-up-lijst onderin het 
formulier.   

 Een zonegroep zoeken:  klik op het 
symbool 'verrekijker'.  Voer daarna de 
naam in en klik op [Zoeken].   
Tip:  u kunt per naam zoeken of met de 1ste paar 
tekens --bijv., nam*

Alternatief:  u kunt ook overschakelen naar 
rasterbeeld om alle namen van de zonegroepen te 
bekijken in één scherm.   

 Een zonegroep verwijderen:  klik met de 
rechter muisknop in een lege zone van het 
formulier (Indien rasterbeeld: klik met de rechter 

muisknop op het onderwerp uit de lijst), en 
selecteer: "Verwijderen".  Bij een vraag 
naar bevestiging, selecteer Ja.  

Werken in Rasterbeeld:  U kunt:   Waarden bekijken of 
invoeren;   Klik met de rechter muisknop op een 
onderwerp en selecteer uit de pop-up-menu;   Klik op 
de koptekst van een kolom om die kolom te sorteren;  
 Klik op [...] in de kolom "Zones" om zones voor een 
groep te bekijken of toe te wijzen.   

 
 

Keuzelijsten (onderin het 
formulier) 

- Paneelgroep & paneel referenties 
(optioneel): hier selecteert u een specifieke 
paneelgroep en een paneel in een multi-
paneel systeem waar de 'boom' niet is 
ingesteld om items te tonen op een paneel 
per paneel basis.  Voor meer informatie, 
raadpleeg de sectie "Andere 
bureaubladkeuzes".   

- Groep: hier selecteert u een zonegroep om die 
te bekijken of te bewerken.  Er wordt hier een 
referentienummer getoond, toegewezen door 
het systeem, en de naam van de geselecteerde 
groep, eens die gedefinieerd; 

In dit formulier 
Zones 
- Een lijst van de gedefinieerde zones wordt aan 
de linkerkant van het scherm getoond.  Klik op 
het controlevakje om gewenste zones te 
selecteren of deselecteren; 

------------------------- 
- Naam zonegroep: een gepaste naam voor de 
groep van zones (bijv., FL2OFFICES).   

Configuratie, Zones, Zonegroep 
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Opmerking:  gezien dit zal verschijnen op de LCD-
toetsenbord schermen, kan die naam 1 - 12 letters 
(allemaal hoofdletters) en/of nummers bevatten.   

 

Multi-paneel scherp/onscherpstellen 
instellen (V4.5) 

Zonegroepen met dezelfde naam kunnen 
scherpgesteld (Aan) en onscherp gesteld 
(Uit) over meerdere panelen via een 
toetsenbord verbonden met één van de 
panelen.  Dit is alleen van toepassing op 
zones waarvoor de specifieke gebruiker 
de vereiste bevoegdheid heeft.    

Stappen: 
Tip:  deze stappen kunnen ofwel worden uitgevoerd 
door alle stappen te beëindigen voor ieder paneel 
afzonderlijk, of door iedere stap uit te voeren voor alle 
panelen vooraleer over te gaan naar de volgende stap.    
1) Zorg ervoor dat de "Feature Set" voor 

het account staat ingesteld op "5" of 
hoger.   
Ref:  Account informatie, Standaard, 
”Feature set” 

2) Stel "Zonegroep modus" van het 
paneel in op "Zone of groep op 
afstand".   
Ref:  Configuratie, Systeem, Inbraak, 
Standaard, ”Zonegroep modus:   
“Zone of groep op afstand”.   

3) Configureer de gewenste 
"Zonegroepen" met precies dezelfde 
namen voor ieder paneel.  Voor 
details, zie hiervoor/hierboven.   

4) Zorg ervoor dat een gepaste 
gebruikerbevoegdheid werd 
geconfigureerd die de 
scherpstelbevoegdheid "Aan" en "Uit" 
bevat voor alle toepasselijke zones.   
Tip:  alleen de zones waarvoor de gebruiker de 
toepasselijke bevoegdheid heeft worden beïnvloed 
tijdens een multi-paneel scherp/onscherp-sessie.   
Ref:  AccountName, Bevoegdheden. 
Verwant onderwerp:  "Bevoegdheden voor 
Gebruikers/Binnenkomenden (V4.4)" 

5) Geef de bevoegdheid aan de 
specifieke gebruikers die deze functie 
zullen gebruiken.   

Ref:  AccountName, Gebruikers, Standaard, 
“Systeembevoegdheid”.   

6) Als deze functie beschikbaar moet 
zijn, zorg er dan voor dat een 
communicatiesessie met de panelen 
wordt uitgevoerd die ingesteld staat 
als "Verbonden blijven".   
Ref:  [Communicatie, (Uitstaand/Online), 
Selecteer de panelen, [Bewerken].   
Verwant onderwerp:  "Communicatie activeren 
en paneelinstellingen , overbrengen" (onder 
"Paneelcommunicaties en updates").   

                    

Vereisten en beperkingen 
 Dit wordt ondersteund tot 30 panelen 

tegelijkertijd die allen in dezelfde 
"Paneelgroep" zitten.  Panelen kunnen 
met een kabel zijn verbonden, of 
communiceren met de PC 'via IP' over 
een netwerk.   
Verwant:  “Paneelgroepen en 
verbindingsinstellingen” 
Voor meer details over bekabeling, raadpleeg de 
technische handleiding(en) voor uw panelen.  Voor 
de configuratie van een IP-verbinding, raadpleeg uw 
IP Connectiviteitshandleiding.  Tip:  Handleidingen 
kunnen doorgaans ook in PDF-formaat worden 
gevonden op uw Director software CD.   

 Panelen moeten over de firmware versie 
4.42 of hoger beschikken.   

 Als een zone is geconfigureerd als 
"Geforceerd scherpstellen" voor een paneel 
met een onveilige sensor, dan zal de zone 
scherpstellen en daarna onmiddellijk in 
alarm gaan.  Dit is ook van toepassing als 
"Overbruggen" wordt gebruikt waar niet-
overbrugbare punten niet veilig zijn.  Deze 
valse alarmen kunnen voorkomen worden 
door “Scherpstellen waarschuwingsmodus" 
te configureren als "Waarschuwingstonen 
continu en geblokkeerd scherpstellen”, 
alhoewel die zones in dit geval niet worden 
scherpgesteld.   

 De functie zal alleen functioneren als de 
panelen op dat ogenblik in communicatie zijn 
met de Director software ("Verbonden 
blijven").   

 Ieder paneel zal minstens één toetsenbord 
vereisen om de status te bekijken en alle 
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mogelijke alarmsituaties te behandelen die 
zich kunnen voordoen.   

 Bij scherpstellen via een toetsenbord 
moet de gebruiker "Site" selecteren.  
(Selectie "Lokaal" zal alleen het paneel 
beïnvloeden waarmee het toetsenbord 
is verbonden).   

Expansiemodules 

Suitebeveiliging toetsenborden:  om een toetsenbord 
voor suitebeveiliging in te stellen, raadpleeg de sectie 
"Toetsenborden suitebeveiliging en verwante 
instellingen".   

Expansiemodules en verwante 
instellingen 
Expansiemodules zijn apparaten die steun 
verlenen voor extra ingangen, uitgangen, 
en/of speciale functies.  Sommige 
voorbeelden bevatten: 

 systeem LCD-toetsenborden(verschillende 
types—sommige met ingebouwde 
lezer); 

 deurcontrollers (standaard ondersteuning 
van 2 deuren/4 lezers); 

 elevator/lift controller (2 cabines met één 
lezer per cabine; max. 124 
verdiepingen); 

 puntexpander (8 of 16 ingangspunten; en 
4 programmeerbare uitgangen); 

 RF/draadloze puntexpansie (32 
ingangspunten); 

 brand supervisiemodule; 
 plattegrond/grafische signaalgever; 
 hoge beveiliging communicatie / 

printermodule (gebruikt Mark7 / DVACS 
service in Canada); 

 Voeding:  intelligente voedingen die 
monitoreerbaar zijn; 

Voor ieder paneel kunnen tot 24 modules worden 
ingesteld (of tot 60 suitebeveiliging toetsenborden), 
inclusief ondersteuning tot 32 deuren.  

Omgevormde TDC/PDC deurcontroller modules:  Tot 
10 (gecombineerde) per systeempaneel. 

Opmerking:  om een systeemmodule te beginnen 
instellen, zal u het serienummer ervan moeten kennen.  
Dit wordt gewoonlijk met de hand geschreven op een 
kleine sticker op de printplaat. 

Waarschuwing:  sommige modules (HSC- / 
printermodule, RF- / draadloze module en Smart POD) 
vereisen extra lokale programmering via een systeem 
toetsenbord.  Voor meer details, raadpleeg de 
installatie- of hardwarehandleiding voor uw systeem. 

Hoe hier te geraken 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Iconen balk:  Modules 
In de boom:  Configuratie (klik op "+"), 
Modules (Onder de specifieke paneelgroep en 

paneel--indien aanwezig in de 'boom'.)  Verwant 
onderwerp:  "Andere bureaublad keuzes" 
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren (het 
formulierbeeld is hier aangeraden).   

Wat u kunt doen 
 Een module toevoegen:  Klik op [+] 

onderaan het formulier, of klik met de 
rechter muisknop op het formulier en 
selecteer Nieuw toevoegen in het 
keuzemenu.   

 Bekijken/wijzigen van een bestaande:  
één selecteren uit de keuzelijst onderin 
het formulier.   

 Een module zoeken:  Klik op het symbool 
'verrekijker'.  Voer daarna de naam in en 
klik op [Zoeken].   
Tip:  u kunt op naam zoeken of met de eerste paar 
tekens--bijv., nam*  

 Een module verwijderen:  Klik nu met de 
rechter muisknop op een leeg veld in het 
formulier (Indien rasterbeeld: klik met de rechter 

muisknop op het item in de lijst), en selecteer 
"Verwijderen".  Bij vraag naar confirmatie, 
selecteer Ja.  
Vóór verwijdering:  als een module wordt verwijderd, 
of gewijzigd in verhouding tot het aantal punten of 
uitgangen, dan past het I/O bereik 
dienovereenkomstig aan.   Daarom, zullen alle 
punten/uitgangen die behoren tot dit expansiemodule 
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nummer en hoger opnieuw 
geconfigureerd moeten worden.   

Ook alleen modules die nu NIET zijn 
geassocieerd met deuren, kunnen 
verwijderd worden.  (Een rapport uitgeven, 
OF naar het onderwerp Deur configuratie 
gaan, selecteer Rasterbeeld en zoek de 
specifieke module.)  

Verwant(e) onderwerp(en):   
 rapportage over gebruikers, 
systeem/apparaat instellingen, etc.;  
 werken met de rapport viewer 

Werken in rasterbeeld:  u kunt:   waarden 
bekijken of invoeren;   met de rechter 
muisknop op een item klikken en in het keuzemenu 
selecteren;   op een kolomkop klikken om die kolom te 
sorteren. 
(Filter op kolom:  toont alleen items die met een 
ingevoerde waarde overeenkomen of de eerste paar 
tekens -- bijv., nam*.  Een rode kolomkop geeft aan dat 
de lijst gefilterd is.) 

Als een module wordt vervangen 
Als een defecte of beschadigde module 
wordt vervangen, verzeker u er van om het 
"Serienummer" van de nieuwe module te 
identificeren voor de software.  (Zie verder 
de beschrijving "Serienummer" voor meer 
details.) 
------------------------- 
Daarna een communicatiesessie "Naar 
paneel zenden" verstrekken om alle 
instellingen naar het geassocieerde paneel 
te transfereren.   
Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Paneelcommunicatie en updates".   
 
Keuzelijsten (onderaan het 
formulier) 

- Paneelgroep & paneel referenties (optioneel): 
hier selecteert u een specifieke paneelgroep en 
een paneel in een multi-paneel systeem waar 
de 'boom' niet is ingesteld om items te tonen op 
een paneel per paneel basis.  Voor meer 
informatie, raadpleeg de sectie "Andere 
bureaubladkeuzes".   

- Module: hier selecteert u een module om te 
bekijken of te bewerken.  Dit veld toont een 
referentienummer dat werd toegewezen door 

het systeem, en de naam van de geselecteerde 
module, eens die werd gedefinieerd; 

Bovenkant van het formulier 
- Naam: een geschikte naam / locatie voor de 
module  
(tot 30 tekens). 

 Standaard  
- Serienummer: het huidig serienummer van de 
expansiemodule.  Tip:  het serienummer wordt 
gewoonlijk met de hand geschreven (5 tekens) 
op een kleine sticker op de printplaat. 

Omgevormde TDC/PDC deurcontrollers:  het 'adres' 
van de deurcontroller invoeren (zoals ingesteld via 
doorverbindingen of schakelaars op de kaart). 

- Familie:  selecteer het basistype voor de 
module die u aan het configureren bent; 
Tip:  u kunt de muiscursos heen en weer bewegen 
over een symbool voor een beschrijving van wat die 
knop betekent / selecteert.    

-Type:  selecteer hier het specifieke type / 
subtype van module (waar van toepassing);  

- Communicatie- en sabotagesensors 
bewaken: module communicaties en de module 
die de sabotagesensor bevat, moeten al dan 
niet worden bewaakt (aanbevolen); 

Moduletype bij laatste communicatie:  tijdens 
iedere communicatiesessie met het paneel 
worden de moduletypes gecontroleerd en hier 
weergegeven; 
- Dit veld laat toe om het soort module te 
selecteren dat u aan het configureren bent. 

Configuratie Modules 
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  I/O  (voor modules die in- en uitgangen 

ondersteunen)   
- Ingangen: het aantal ingangspunten (bewaakte 
sensoren) ondersteund door deze module; 
Opmerking:  de eerste 3 ingangen op een systeem 
LCD-toetsenbord behoren tot de ingebouwde 
noodtoetsen, eerder dan tot de externe sensoren. 

Director V4.4: ingangen geassocieerd met recentere 
suite toetsenborden gebruiken aangepaste 
ingangscircuits.  (Verwante koppelingen volgen). 

 Configuratie, Ingangspunten, Aangepast Circuit   
  Aangepaste circuittypes voor ingangspunten 

 Configuratie, Ingangspunten  
  Ingangspunten - Bewaakte sensoren 

- Uitgangen: het aantal uitgangen 
(programmeerbare elektronische schakelaars) 
op het apparaat; 
Opmerking:  uitgangen op een "Map" module 
behoren tot het activeren van de LED's op de module 
zelf, eerder dan tot het initiëren van externe 
apparaten. 

------------------------- 
- Ingangsbereik: de ingangsnummers te 
associëren met deze expansiemodule.   

- Uitgangsbereik: het bereik van 
programmeerbare uitgangsnummers te 
associëren met deze expansiemodule. 

Ingang en uitgangsbereik:  het nummerbereik voor 
ingangen & uitgangen is gebaseerd op het aantal in- en 
uitgangen dat wordt ondersteund door iedere module 
en de orde waarin de modules zijn geïnstalleerd--plus 
de instellingen "Offset vertonen" voor het specifieke 
paneel.  Voor meer details over de waarde "Offset 
weergeven", raadpleeg de sectie "Systeempanelen en 
weergegeven itemnummers".   

  Toetsenbord  (instellingen voor LCD-

toetsenborden)   
- Toegewezen aan zone: de 'zone' waarmee dit 
toetsenbord is geassocieerd; 

- Uitgangsvertraging bij scherpstellen: een 
uitgangsvertraging moet al dan niet in werking 
zijn als de zone van het toetsenbord wordt 
scherpgesteld naar 'Deelstand' en/of 'Aan'.  
(Scherpstellen van andere zones vanuit dit 
toetsenbord zal onmiddellijk in werking zijn). 

'Deelstand' behoort tot 'omtrek' sensoren die worden 
bewaakt, en 'Aan' behoort tot alle sensoren in de zone 
die wordt bewaakt. 

- In- en uitgangstonen in deelstandmodus: 
ingangs-/uitgangstonen moeten al dan niet 
klinken bij dit toetsenbord terwijl de 
geassocieerde zone wordt ingesteld naar het 
scherpstelniveau DEELSTAND. 

- Aankondiging (1ste balk van zones): de 
zone(s) die moeten bewaakt door dit 
toetsenbord (d.w.z., de zones waarvoor alle 
alarmen zullen gesignaleerd worden tijdens het 
sonalert ingebouwd in dit toetsenbord). 
Tip:  bij het bewegen over de 'balk' met zonesymbolen 
wordt de naam van ieder zone aan de rechterkant 
getoond—wat u toelaat om de juiste zones te kiezen.  
U kunt ook op het potloodsymbool klikken en daarna 
de gewenste zones selecteren in het kleine scherm 
dat nu verschijnt. 

- Bezig met scherpstellen/onscherpstellen (2de 
balk met Zones --V4.4):  de zone(s) die vanaf 
dit toetsenbord kan scherp of onscherp gesteld 
worden (door gebruikers met de gepaste 
bevoegdheid);  Zie ook:  'Tip', vooraf/hierboven.   
Opmerking:  behoort tot individuele zones, zowel als 
tot specifieke zones binnen gedefinieerde 
'Zonegroepen'.   

- Uitgangsvertraging (3de balk met Zones --
V4.4): de zone(s) waarvoor de 
uitgangsvertragng met gesignaleerd worden 
vanaf dit toetsenbord;   Zie ook:  'Tip', 
vooraf/hierboven.   

- Standaard Weergavemodus (V4.4):  stelt in 
wat normaal wordt weergegeven op de display 
van dit toetsenbord (d.w.z. alleen de datum, of 
afwisselen tussen de datum en het huidig 
gedefinieerde  "Systeembericht".   
Verwant:  Configuratie, Systeem, Standaard    
 Algemene systeeminstellingen voor een paneel 

- Scherpgesteld LED-weergave (V4.4):  of de 
scherpstelstaat altijd via LED's zal weergegeven 
worden, of alleen voor een vooraf ingestelde 
duur; 

- Scherpstellen Toonmodus (V4.4): 
configureert of ingangs en / of uitgangstonen 
worden gesignaleerd bij dit toetsenbord; 

- Modus Auto-stilte inactief (V4.4): biedt de 
mogelijkheid het numerieke toetsenbord in te 
stellen op auto-stilte en/ of ervoor te zorgen 
dat alle bevoegde gebieden van de gebruiker 
automatisch inactief worden gemaakt, 
wanneer iemand op dit numerieke 
toetsenbord aanmeldt.  
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- Gebruikersmodus verifiëren (V4.4): maakt 
het mogelijk om de modus/ bediening van de 
“Gebruiker verifiëren” te activeren en te 
configureren (d.w.z. of gebruikers wel of geen 
PIN moeten invoeren na het deactiveren van 
een alarm); 

  Badge  (V4.4) 
OPMERKING:  dit wordt ondersteund voor de nieuwere 
stijl van toetsenbordmodules(“toetsenbord plus…”).   

Gebruiker badge modus 
- Schema:  selecteer hier een schema zodat de 
functies om de kaart te tonen, verschillen tijdens 
een schema tgo. na de werkuren.   

- Enkele actie binnen tijdschema:  selecteert 
een actie om automatisch te gebeuren 
(scherpstellen, onscherpstellen, enz.) als een 
kaart wordt aanvaard bij een lezer terwijl het 
geselecteerde schema van kracht is.   

- Enkele actie buiten tijdschema:  selecteert 
een actie om automatisch te gebeuren 
(scherpstellen, onscherpstellen, enz.) als een 
kaart wordt aanvaard bij een lezer na de 
werkuren (d.w.z. buiten het geselecteerde 
tijdschema).   

- Tijd voorhouden:  selecteert een duur om een 
verlengde kaartbadge te identificeren (badge 
voorhouden).  (Behoort tot de onderwerpen die 
volgen.) 

- Vasthouden binnen tijdschema:  selecteert 
een actie om automatisch te gebeuren 
(scherpstellen, onscherpstellen, enz.) als een 
kaart wordt aanvaard bij een lezer en wordt 
'voorgehouden' terwijl het geselecteerde 
schema van kracht is.   

- Voorhouden buiten tijdschema:  selecteert 
een actie om automatisch te gebeuren 
(scherpstellen, onscherpstellen, enz.) als een 
kaart wordt aanvaard en 'voorgehouden' bij een 
lezer na de werkuren (d.w.z. buiten het 
geselecteerde tijdschema).   

- Pin prompt bij voorhouden:  bepaalt of de 
gebruiker al dan niet gevraagd wordt om een 
PIN in te voeren bij gebruik van de functie 
Badge voorhouden; 

- Enkel uitschakelen bij badge voorhouden:  
dit bepaalt of de actie gedefinieerd onder 'enkel' 
(binnen of buiten het tijdschema) al dan niet zal 
voorkomen bij een actie Badge voorhouden.   

- Onscherpstellen vereist Pin:  bepaalt of een 
geselecteerde actie 'onscherpstellen' de 
gebruiker al dan niet zal vereisen om zijn PIN in 
te voeren.   

Gebruiker badgemodus voor toetsenbord 
modules met een externe lezer 

LCD-toetsenborden die een externe lezer 
ondersteunen, staan de functie om de badge voor te 
houden niet onmiddellijk toe. Een dubbele (of 
drievoudige) badge-methode wordt daarentegen 
ondersteund.   

Opmerking: deze functie vereist de paneel firmware 
v4.43 of hoger. 

- Drievoudige / dubbele badge lacune:  
configureert de minimum duur om te wachten voor 
uw kaart/token te presenteren (en te verwijderen), 
iedere keer te behandelen als een dubbele of 
drievoudige badging.   

- Drievoudige badge modus:  selectie hiervan () 
betekent een drievoudige badging, tegenover een 
dubbele badging als deze functie niet werd 
geselecteerd.   

OPMERKING:  alle andere velden en beschikbare 
selecties zijn dezelfde als voor de badge-voorhouden 
modus zoals ondersteund vanaf Director v4.4.   

  Toegang   (V4.4) 
OPMERKING:  dit wordt ondersteund voor de nieuwere 
stijl van toetsenbordmodules(“toetsenbord plus…”).   

Toegangsmodus 
- Toegangscontrole:  dit identificeert of de lezer 
moet geassocieerd worden met een deur met 
toegangscontrole.  (Selectie volgt.) 

- Toegang tot zone:  dit is de zone 
geassocieerd met deze lezer   (volgens het 
geselecteerde deurnummer, volgt 
verder/hieronder).   

- Type lezer: identificeert of deze lezer zal 
gebruikt worden als een 'Ingangslezer' of een 
'Uitgangslezer'.   

- Deurnummer:  bij selectie van 
"Toegangscontrole" (vooraf), identificeert dit de 
deur waarmee deze lezer moet geassocieerd 
worden.   

Diverse 
- Station In/Uit: dit is van toepassing op een 
lezer die wordt gebruikt voor de aanmelding bij 
aankomst en vertrek van kaarthouders (bvb. een 
kloktoepassing). 
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Bij deze functie is de lezer niet geassocieerd met een 
deur met toegangscontrole (selecteer dus NIET 
"Toegangscontrole" van hierboven). 

Suitebeveiliging 
toetsenborden en verwante 
instellingen 

Als u een willekeurige waarde voor een suitebeveiliging 
toetsenbord wijzigt, zal deze unit naar zijn 
standaardwaarde/geplande staat en scherpstelniveau 
worden hersteld (wat toelaat om de configuratie 
updates precies te beheren).  Configuratiewijzigingen 
aan actieve units zouden dus alleen uitgevoerd mogen 
worden door regeling met de bewoner.  Verwant:  
Controle & Status, Paneel Controle & Status, Suite 
Beveiliging   
  Controleren status of controleren 
veiligheidssysteem 

Opmerking:  suitebeveiliging toetsenborden zijn NIET 
geassocieerd met systeem 'Zones' of verwante 
schema's of instellingen.  Ook zijn deze units NIET 
geassocieerd met het modulescherm.  Alle instellingen 
die de suitebeveiliging toetsenbordoperatie 
beïnvloeden, worden hier gedefinieerd.  Ook worden 
suite/toetsenbord alarmen alleen bewaakt via de 
Director software. 

Opmerking:  Suite-security toetenborden en 
"Gemeenschappen" (Gedeelde gebruikers) worden 
niet gelijktijdig ondersteund.   

Suitebeveiliging toetsenborden 
Suitebeveiliging toetsenbord modules 
leveren beveiliging en bewakingsfuncties 
voor individuele appartementen of kantoren 
(tot 60 per hoofdpaneel). 

Er bestaan verschillende types van 
suitebeveiliging toetsenborden:   
 Nieuwere modellen (V4.4):  deze toetsenborden 

ondersteunen 4 bewaakte sensoren (zones / 
ingangen), een programmeerbare uitgang en 3 
'paniektoetsen'.  Gebruikt aangepaste ingang 
circuittypes.  Toekomstig:  Een lezer kan 
ingebouwd worden, of extern ondersteund.   

 8-zone:  deze versie ondersteunt 8 bewaakte 
sensoren (ingangen), 2 programmeerbare uitgangen 
en 3 'paniektoetsen'.   

 2-zone:  de meer economische 2-zone units 
ondersteunen 2 bewaakte sensoren/ingangen, één 
paniektoets en één programmeerbare uitgang. 

Twee-zone units vereisen de paneel firmware V3.2 of 
hoger.  Met 8-zone units, paneel firmware v2.7 of V3.2 
(of hoger) wordt aanbevolen. 

suitebeveiliging toetsenborden kunnen gecombineerd 
met andere modules indien gewenst (de suitecapaciteit 
wordt herleid tot 5 voor ieder systeem LCD-
toetsenbord, en iedere andere toegevoegde 
expansie/toepassingsmodule.). 

Ondersteuning van toetsenborden voor suitebeveiliging 
vereist een 'Feature set' selectie van 5 of hoger (via 
Enterprise software licentie).   
Verwante onderwerpen:  "Volledige account 
paneelinstellingen" en "Software activering en licentie". 

Hoe hier te geraken 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Iconen balk:  Suitebeveiliging 
In de boom:  Configuratie (klik op "+"), 
Suitebeveiliging (Onder de specifieke 
paneelgroep en paneel--indien aanwezig in de 'boom'.)  
Verwant onderwerp:  "Andere bureaublad 
keuzes" 
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren (het 
formulierbeeld is hier aangeraden).   

Wat u kunt doen 
 Een suite/toetsenbord toevoegen:  klik 

op [+] onderaan het formulier, of klik met 
de rechter muisknop op het formulier en 
selecteer Nieuw toevoegen in het 
keuzemenu.   

 Bekijken/wijzigen van een bestaande:  
één selecteren uit de keuzelijst onderin 
het formulier.   

 Een suite/toetsenbord zoeken:  Klik op 
het symbool 'verrekijker'.  Voer daarna de 
naam in en klik op [Zoeken].   
Tip:  u kunt op naam zoeken of met de eerste paar 
tekens--bijv., nam*  

 Een suite/toetsenbord verwijderen:  Klik 
nu met de rechter muisknop op een leeg 
veld in het formulier (Indien rasterbeeld: klik 

met de rechter muisknop op het item in de lijst), en 
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selecteer "Verwijderen".  Bij vraag 
naar confirmatie, selecteer Ja.  
Vóór verwijdering:  als een toetsenbord 
voor suitebeveiliging wordt verwijderd, is 
het mogelijk dat de 'gebruiker offsets' die 
behoren tot deze suite/installatienummer 
en hoger moeten opnieuw 
geconfigureerd worden.  (Zie verder de 
beschrijving "Eerste gebruikerstoegang" 
voor meer details.)   

Werken in rasterbeeld:  u kunt:   waarden 
bekijken of invoeren;   met de rechter 
muisknop op een item klikken en in het 
keuzemenu selecteren;   op een kolomkop 
klikken om die kolom te sorteren. 
(Filter op kolom:  toont alleen items die met 
een ingevoerde waarde overeenkomen of de 
eerste paar tekens -- bijv., nam*.  Een rode 
kolomkop geeft aan dat de lijst gefilterd is.) 

Als een suitebeveiliging toetsenbord 
wordt vervangen 
Als een defect of beschadigd paneel wordt 
vervangen, verzeker u er van om het 
"Serienummer" van het nieuwe 
toetsenbord te identificeren voor de 
software.  (Zie verder de beschrijving 
"Serienummer" voor meer details.) 
------------------------- 
Daarna een communicatiesessie "Naar 
paneel zenden" verstrekken om alle 
instellingen naar het geassocieerde paneel 
te transfereren.   
Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Paneelcommunicatie en updates".   

 
 

Keuzelijsten (onderaan het 
formulier) 

-Paneelgroep & paneel referenties (optioneel): 
hier selecteert u een specifieke paneelgroep en 
een paneel in een multi-paneel systeem waar 
de 'boom' niet is ingesteld om items te tonen op 
een paneel per paneel basis.  Voor meer 
informatie, raadpleeg de sectie "Andere 
bureaubladkeuzes".   

- Suite: hier selecteert u een suitebeveiling 
toetsenbord om te bekijken of te bewerken.  Dit 

veld toont een referentienummer dat werd 
toegewezen door het systeem, en de naam van 
de 'suite' of het toetsenbord, eens die werden 
gedefinieerd; 
"Offset" waarden voor ieder paneel bepalen of multi-
paneel sites opeenvolgende of herhalende 
itemnummers zullen bevatten.  Voor meer details, 
raadpleeg de waarde in "Offsets weergeven" in 
"Systeempanelen en weergegeven itemnummers".   

Bovenkant van het formulier 
- Naam: een geschikte naam/locatie te 
associëren met de suite of het toetsenbord 
(zoals het suitenummer en/of de bewoner); 

 Standaard  
Tip:  het 'standaard' tabblad bevat typisch alle 
instellingen vereist voor basisoperatie (en extra 
tabbladen bevatten meer geavanceerde functies). 

- Serienummer: het huidige serienummer van 
het suitebeveiliging toetsenbord.  Tip:  het 
serienummer wordt gewoonlijk met de hand 
geschreven (5 tekens) op een kleine sticker op 
de printplaat. 

- Toetsenbord type: twee-zone (compact) 
tegenover 8-zone (met alle functies); 

Director V4.4:  nieuwere suite toetsenbord modellen 
ondersteunen 4 bewaakte sensoren (ingangen), één 
programmeerbare uitgang en 3 'paniektoetsen'.  
Gebruikt aangepaste ingang circuittypes.  Toekomstig:  
Een lezer kan ingebouwd worden, of extern 
ondersteund.   

Configuratie Suitebeveiliging 
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- Eerste gebruikerstoegang: gebruikers met 
toegang tot suite toetsenborden zijn 
gereserveerd in blokken van 8 (zoals de 1ste 
suite: gebruikers 1-8, 2de suite: gebruikers 9-16, 
enz.).  Deze waarde is het laagste gebruiker-ID 
dat tot deze suite/toetsenbord mag behoren.  Dit 
nummer moet een meervoud van 8 zijn, plus 1. 
Om gebruikers in te stellen, raadpleeg de sectie 
"Gebruikers (Binnenkomenden/paneelgebruikers)".   

Tip:  indien gewenst kunt u automatisch de gebruikers 
resetten voor alle gedefinieerde toetsenborden (of tot 
een gewenst toetsenbord) naar de standaard van 
consecutieve blokken van 8:  selecteer het hoogste 
genummerde toetsenbord dat moet beïnvloed worden.  
Klik daarna met de rechter muisknop op zijn formulier 
en selecteer Automatisch vullen gebruiker offset.  
Bij vraag naar confirmatie, selecteer Ja. 

------------------------- 
- Laatst gecommuniceerd: gedurende iedere 
communicatiesessie zal de software het 
toetsenbordtype controleren, en het hier tonen. 

- Gebruikerstoegang bereik: dit toont het bereik 
van gebruiker ID-nummers te behoren tot deze 
suite/dit toetsenbord, gebaseerd op de waarde 
'Eerste gebruikerstoegang' (vooraf/hierboven). 

------------------------- 
- Verdieping: de verdieping geassocieerd met de 
suite/installatie (of de laagste van de twee voor 
suites die kunnen toegang verlenen vanaf de twee 
verdiepingen). 

- Extra verdieping: selecteer dit als de 
suite/installatie toegang verleend vanaf twee 
verdiepingen. 

- LCD-naam: een kortere versie van de naam die 
moet vertoond worden bij de LCD-
toetsenborden.  Dit wordt automatisch 
toegewezen en kan ook gewijzigd worden, 
indien gewenst (max. 12 tekens, gewone tekst).   

- Digitale account-ID:  Toekomstig gebruik.  
Voor centrale bewaking. 

- Rapportage modus:  Toekomstig gebruik.  
Voor centrale bewaking. 

  Verlengd   
- Ingangsvertraging: de duur dat de bewaking 
van 'Ingangspunten' zal worden 
opgehouden/vertraagd om een bevoegde 
binnenkomer toe te laten om het 
suitebeveiligingsysteem onscherp te stellen; 

- Uitgangsvertraging: de duur dat de bewaking 
van 'Uitgangspunten' zal worden 

opgehouden/vertraagd om de gebruiker toe te 
laten buiten te gaan na het toetsenbord scherp 
te stellen. 

- Verlengde puntvertraging: de duur dat de 
bewaking van 'Uitbreidingspunten' zal worden 
opgehouden/vertraagd om een bevoegde 
binnenkomer toe te laten het toetsenbord 
onscherp te stellen. 

- Sirenetijd: de duur van sirene activeringen 
wordt hier ingesteld voor dit toetsenbord voor 
suitebeveiliging. 
De sirene functie:  dit behoort tot de toetsenbord 
ingangen (en paniektoetsen) ingesteld om een 
sireneconditie te activeren—zoals gesignaleerd door 
uitgang #1 (moet ingesteld naar een van de selecties 
"Zone: sirene brand"--die ook de 'cadans' instelt).   

Zie ook: 

  Ingangen  ,   Uitgangen  ,  en   Paniek 
  (volgt verder) 

 Ingangspunten—Aangepaste punttypes 

- Deelstand bij verlaten mislukt: het 
suitebeveiligingsysteem zal automatisch worden 
geschakeld naar 'Deelstand' modus als de 
gebruiker niet kan buitengaan na scherpstellen 
(d.w.z., als een geopende deur niet wordt 
gedetecteerd).   

- Uitgangsvertraging beëindigen: de 
'uitgangsvertraging' zal worden afgebroken als 
de deur sluit nadat de gebruiker het toetsenbord 
scherpstelt en buitengaat. 

- Functietoets PIN vereisen: het gebruik van de 
toetsenbord functietoetsen zal al dan niet een 
geldig toetsenbord gebruiker vereisen die moet 
aangemeld zijn. 
Tip:  deze instelling wordt aanbevolen om te helpen 
beschermen tegen valse alarmen. 

Voor meer details over het gebruik van de 
functietoetsen (speciale commando's) op een 
toetsenbord voor suitebeveiliging, raadpleeg de 
gebruikershandleiding voor het toetsenbord. 

Om functietoets bevoegdheid voor een bewoner van 
een suite te activeren, raadpleeg de instelling 
"Functietoetsen" onder "Bevoegdheden voor 
gebruikers/binnenkomenden".   

- Snel scherpstellen activeren:  als dit NIET is 
geselecteerd, zullen de toetsenbord 
scherpstelfuncties vereisen dat uw PIN wordt 
ingevoerd (iemand met de juiste bevoegdheid).  
Als dit IS geselecteerd, zullen de toetsenbord 
scherpstelfuncties GEEN invoering van een PIN 
vereisen; 
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- Geforceerd alarm toestaan:  het 
suitebeveiligingsysteem kan al dan niet 
scherpgesteld worden terwijl sensoren zijn 
uitgeschakeld (d.w.z., Niet OK). 

Twee kaarten vereist:dit 
suitebeveiligingsysteem al dan niet 
scherpstellen zal twee bevoegde gebruikers 
vereisen om hun ID en/of PIN in te voren 
(slechts één nodig voor scherpstellen).{p-
f1}Twee kaarten wordt ook ondersteund voor 
het onscherp stellen van 'Zones', en behoort 
ook tot het krijgen van toegang bij individuele 
lezers. 

- Automatisch scherpstellen bij deur sluiten: 
het toetsenbord zal automatisch scherpstellen 
als de deur gesloten is.  Dit zou alleen gebruikt 
worden voor een apart toetsenbord dat een 
brandkast/kluis of kastje met 'kostbaarheden' 
bewaakt. 

- Modus Tegenlicht (V4.4): Toekomstig gebruik.   

- Supervisor (V4.4):  veroorzaakt systeem / 
hardware alarmen die worden aangegeven bij 
dit suite toetsenbord.   

  Activiteit    ( V4.4) 
Deze instellingen laten om 'activiteit' detectie in te 
schakelen en te configureren voor iedere suite / 
toetsenbord.  Dit:   behoort tot aangepaste 
ingangspunten 'Activiteit bewaken';   kan personen 
bevatten die toegang krijgen bij deuren / poorten;   kan 
detectie bevatten via ingangspunten op de "In- / 
Uitgangsroute".   

- Time-out: laat toe om de 'activiteit' detectie uit 
te schakelen voor iedere suite / toetsenbord, of 
de maximale duur in te stellen tussen activiteit-
detecties waarvoor de time-out nog 'van kracht' 
is.  (De status wordt hersteld als tijdens deze 
duur geen activiteit wordt ontdekt.) 
Opmerkingen:  onmiddellijk = 1 seconde.  Korte duur 
wordt niet aanbevolen.  Dit is de enige methode om de 
'activiteit' status te herstellen. 

- EE-route bevatten: ingangen op de ingangs / 
uitgangsroute voor deze suite al dan niet zullen 
bewaakt worden, zowel als de ingangen 
'Activiteit bewaken'; 

- Deuren bevatten: degenen die binnenkomen of 
de zone verlaten zullen ook de status 'activiteit' 
al dan niet inschakelen (d.w.z. deuropeningen). 

- Alarm bij Geen activiteit:  dit veroorzaakt een 
alarm als een time-out voorkomt zonder dat 
activiteit wordt ontdekt. 
Verwante instellingen / functies:   
 Configuratie Aangepaste punttype "Pre-
alarm = Activiteit Bewaken";   Configuratie 
Uitgangspunten Gebeurtenis "Activiteit ontdekt" 
(of 'niet'). 

  Kaartverwerking    (Toekomstig 
gebruik.) 

- Enkele badge modus:  Toekomstig gebruik.  
Selecteert een actie om automatisch te doen 
voorkomen (scherpstellen, onscherpstellen, 
enz.) als een kaart wordt aanvaard bij een lezer 
geassocieerd met de suite / toetsenbord.   

- Badge voorhouden modus:  Toekomstig 
gebruik.  Selecteert een actie om automatisch te 
doen voorkomen (scherpstellen, 
onscherpstellen, enz.) als een kaart wordt 
aanvaard en 'voorgehouden' bij een lezer 
geassocieerd met de suite / toetsenbord.   

- Tijd voorhouden:  Toekomstig gebruik.  
Selecteert een duur om een verlengde 
kaartbadge te identificeren (badge voorhouden).  
(Behoort tot alle onderwerpen betreffende 
"voorhouden".) 

- Badge vasthouden vereist Pin:  Toekomstig 
gebruik.  Bepaalt of de gebruiker bij de functie 
Badge voorhouden al dan niet vereist wordt om 
een PIN in te voeren.   

- Scherm met prompt Badge voorhouden:  
Toekomstig gebruik.  Bepaalt of bij de functie 
Badge voorhouden al dan niet de gebruiker PIN 
prompt op het scherm zal verschijnen.   

- Automatisch stilleggen:  Toekomstig gebruik.   

- PIN voor onscherpstellen vereist:  
Toekomstig gebruik.  Bepaalt of de PIN van een 
gebruiker al dan niet dient ingevoerd te worden 
om een suite / toetsenbord onscherp te stellen.   

- Beperkte voeding RF:  Toekomstig gebruik.   

 

  Ingangen   
- Punttype: het type sensor/bewaking dat moet 
gebruikt worden voor iedere ingangsverbinding 
(E/E deur, PIR, enz.), en of de sensor al dan 
niet tot de omtrek van de suite/installatie 
behoort.    



21-0381D v4.7.4 Welkom Rapport Control Admin Sys Config Tech-Ref 235 

Tip:  plaats de muis cursor over een punttype in de 
lijst om de karakteristieken ervan te bekijken.  
Opmerking:  gebruik het ingangspunt type 
'Ingangs/uitgangsdeur' voor deuren 
(deursensoren/contacten) op de omtrek van de 
suite/installatie. 

Opmerking:  suite/toetsenbord alarmen worden alleen 
bewaakt via de Director software.  

Aangepaste punttypes kunnen ingesteld worden voor 
speciale toepassingen (inclusief uitgebreide 
vertraging).  Voor meer details, raadpleeg: 
"Ingangspunten--aangepaste punttypes".   

- Circuittype: het type circuit/bedrading gebruikt 
bij het ingangspunt/de sensor. 

Director V4.4:  ingangen geassocieerd met recentere 
suite toetsenborden gebruiken aangepaste 
ingangscircuits.  (Verwante koppelingen volgen). 

 Configuratie, Ingangspunten, Aangepast Circuit   
  Aangepaste circuittypes voor ingangspunten 

  Toetsenbord paniek   
- Punttype: het type alarm dat moet gegenereerd 
worden (E/E deur, PIR, enz.) als iemand drukt 
op ieder van de drie paren van paniektoetsen op 
het toetsenbord voor suitebeveiliging.  Tip:  
plaats de muis cursor over een punttype in de 
lijst om de karakteristieken ervan te bekijken. 
Twee-zone toetsenborden:  deze units ondersteunen 
alleen de eerste paniektoets (geactiveerd door te 
drukken op  *  en  . 

- Hoorbaar alarm: een hoorbaar alarm moet al 
dan niet geluid worden als een paniektoets 
wordt ingedrukt. 

  Uitgangen   
- Type: het algemeen type gebeurtenis dat de 
uitgang zal activeren.  Deze bevatten "Zone" 
(suite), "Punt" of "Functietoets"; 
Twee-zone toetsenborden:  deze units ondersteunen 
alleen uitgang 1. 

Functietoetsen:  (Rem:  8-zone toetsenbord: +1 of 
+2;   Twee-zone: *+5.  Deze kunnen toegewezen 
worden als positief of negatief—aangevend of de unit 
zal ingesteld worden op +12V (positief) of 0V/Gnd 
(negatief) als de functietoetsen worden ingedrukt.  
Uitzondering:  2-zone = Neg. Alleen (0V/Gnd). 

Zone (Suite) Sirene toepassingen:  gebruik hiervoor 
uitgang #1. 

Functie 'In/uitschakelen:  om een functietoets de 
status van uitgang #1 (alleen)  te doen 
'in/uitschakelen', gebruik de volgende instellingen:   

Type                                        Functie          Vertraging 
Functietoets (Positieve logica) Functietoets 1 (of 2)Geen 

- Puntnummer (voor 'punt' type functies):  een 
specifiek punt te bewaken voor de 
geselecteerde "Functie" hieronder. 

- Functie: de specifieke gebeurtenis/actie die de 
uitgang activeert; 

- Vertraging (voor functietoetsen): functietoetsen 
kunnen ingesteld worden om de status van de 
uitgang 'in/uit te schakelen' 
(activeren/deactiveren), of de uitgang in/uit te 
schakelen gedurende een ingestelde periode 
(vanaf 1 seconde tot 1 week). 

Het maximum aantal vertraagde functietoetsen dat 
kan ingesteld worden voor ieder paneel is 35 (d.w.z., 
die niet zijn ingesteld om 'in/uit te schakelen' of op '1 
seconde').  

Deuren, lezers en verwante 
instellingen 

Als u om het even welke waarde voor een lezer/deur 
wijzigt, zal dat apparaat naar zijn 
standaardwaarde/geplande staat worden hersteld (wat 
toelaat om de configuratie updates precies te beheren).  
Om status aspecten te testen of opnieuw in te stellen, 
raadpleeg de sectie "Status testen of individuele deuren 
controleren". 

Inleiding tot deuren met 
toegangscontrole 
"Toegangscontrole" (wie ergens kan gaan 
en wanneer) kan gemakkelijk geïntegreerd 
worden in het systeem met gebruik van de 
modules voor deurcontrole.  Deze 
gecontroleerde toegang kan tot 32 deuren 
per paneel bevatten (met 1 of 2 lezers per 
deur). 
Deurcapaciteit en type(s) van ondersteunde 
deurcontrollers hangen af van uw software licentie 
overeenkomst, die wordt beheerd via de 
'activeringssleutel' op de parallelle (of USB-) poort van 
de server (of enkele) PC (en de licentie software die is 
geleverd).   

Elevators:  de deurcapaciteit wordt gedeeld met de 
elevators (maximaal 32 gecombineerd).  Elevators 
delen ook de deurnummering (en paneelgeheugen 
ruimte), en zullen een lijst hebben met de deuren 
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(alleen bewerkbaar onder "Elevator").  Tip:  u kunt 
elevators definiëren aan het einde van de lijst, of 
klikken op [Filter] op de taakbalk om alleen de 
nummers geassocieerd met deuren te tonen.   

Zie ook:  "Elevators (liften) en geassocieerde lezers".   

De toegangsbehoeften voor iedere 
lezer/deur kunnen geconfigureerd worden 
om te voldoen aan uw specifieke behoeften.  
Ook kunnen vele items worden ingesteld 
aan een roterend schema, wat toelaat om 
verschillende parameters van kracht te laten 
zijn na overuren of gedurende aangewezen 
tijden. 
Twee kaarttypes kunnen worden ingesteld, ofwel 
Wiegand/Prox en Magneetstrip/streepjescode 
toelatend, of twee types van Wiegand/Prox kaarten te 
ondersteunen (tegelijkertijd) bij ieder specifiek paneel.  
Verwant onderwerp:  "Systeeminstellingen voor 
kaarttoegang".   

Toetsenborden voor Wiegand-uitgang lezer worden 
ondersteund voor toegangsmodi met Kaart+PIN (en 
PIN alleen) en signaleren van dwang.  Matrixstijl 
toetsenborden (d.w.z., die extra verbindingen vereisen) 
worden ondersteund via omgezette TDC- en PDC-
deurcontrollers. 

Om bewaking in te stellen voor een toe/uitgangsdeur 
die NIET elektronisch wordt gecontroleerd op 
personeelstoegang, raadpleeg de sectie "Ingangen—
bewaakte sensoren".   

Hoe hier te geraken 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Iconen balk:  Deuren 
In de boom:  Configuratie (klik op "+"), 
Deuren (Onder de specifieke paneelgroep en 

paneel--indien aanwezig in de 'boom'.)  Verwant 
onderwerp:  "Andere bureaublad keuzes" 
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren (het 
formulierbeeld is hier aangeraden).   

Wat u kunt doen 
 Een deur toevoegen:  Klik op [+] 

onderaan het formulier, of klik met de 
rechter muisknop op het formulier en 
selecteer Nieuw toevoegen in het 
keuzemenu.   

Opmerking:  de deur controllermodule moet reeds 
gedefinieerd zijn.  Voor meer details, raadpleeg de 
sectie "Expansiemodules". 

Tips:  controleer de 'Standaard' en 'Lezer' tabbladen 
voor basisinstellingen.  (Extra tabbladen bevatten 
optionele functies.)  U kunt alle instellingen kopiëren 
voor een deur, en ze in een andere plakken:  klik met 
de rechter muisknop op de 1ste (een lege zone indien 
in het formulierenbeeld) en selecteer Kopiëren.  
Selecteer daarna een lege/nieuwe deur uit de lijst, 
klik opnieuw met de rechter muisknop en selecteer 
Plakken.  Na het 'plakken', wijzig de naam en de 
instellingen al naargelang gewenst.   

 Bekijken/wijzigen van een bestaande:  
één selecteren uit de keuzelijst onderin 
het formulier.   

 Een deur zoeken:  Klik op het symbool 
'verrekijker'.  Voer daarna de naam in en 
klik op [Zoeken].   
Tip:  u kunt op naam zoeken of met de eerste paar 
tekens--bijv., nam*  

 Een deur verwijderen:  Klik nu met de 
rechter muisknop op een leeg veld in het 
formulier (Indien rasterbeeld: klik met de rechter 

muisknop op het item in de lijst), en selecteer 
"Verwijderen".  Bij vraag naar confirmatie, 
selecteer Ja.  

Werken in rasterbeeld:  u kunt:   waarden bekijken of 
invoeren;   met de rechter muisknop op een item 
klikken en in het keuzemenu selecteren;   op een 
kolomkop klikken om die kolom te sorteren. 
(Filter op kolom:  toont alleen items die met een 
ingevoerde waarde overeenkomen of de eerste paar 
tekens -- bijv., nam*.  Een rode kolomkop geeft aan dat 
de lijst gefilterd is.) 
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Keuzelijsten (onderaan het 
formulier) 

-Paneelgroep & paneel referenties 
(optioneel): hier selecteert u een 
specifieke paneelgroep en een paneel 
in een multi-paneel systeem waar de 
'boom' niet is ingesteld om items te 
tonen op een paneel per paneel basis.  
Voor meer informatie, raadpleeg de 
sectie "Andere bureaubladkeuzes".   

- Deur: hier selecteert u een deur om te 
bekijken of te bewerken.  Dit veld toont 
een referentienummer dat werd 
toegewezen door het systeem, en de 
naam van de geselecteerde deur, 
eens die werd gedefinieerd; 
Als de naam wordt getoond als "Elevator" (en het 
formulier leeg is):  deze schermen zijn tijdelijke 
aanduidingen voor elevators (klik op [Filter] op de 
taakbalk om de elevator referenties te verbergen). 

"Offset" waarden voor ieder paneel bepalen of multi-
paneel sites opeenvolgende of herhalende 
itemnummers zullen bevatten.  Voor meer details, 
raadpleeg de waarde in "Offsets weergeven" in 
"Systeempanelen en weergegeven itemnummers".   

Bovenkant van het formulier 
- Naam: een geschikte naam/locatie voor de deur; 

 Standaard  
- Module: het nummer (uit het MODULE scherm) 
voor de deurcontroller module geassocieerd met 
de specifieke lezer/deur. 

- Poortnummer: of dit de 1ste of 2de deur is op de 
geselecteerde deurcontroller module; 

- Type lezers: identificeert of er één of twee 
lezers geassocieerd zijn met deze deur ("In 
alleen" tegenover "In en Uit"); 
Uitzondering:  voor gelijk welke deur tussen twee 
bewaakte zones, selecteer hier "IN en Uit" en stel de 
zone in voor de 2de lezer (zelfs als die niet bestaat). 
(Geeft een 'ingangsvertraging' in beide richtingen als 
de zone(s) zijn scherpgesteld.) 

- Token formaat: het kaart/token formaat 
geassocieerd met deze deur.  Tot twee 
kaart/token formaten worden ondersteund voor 
ieder paneel, zoals gedefinieerd via het scherm 
Systeemtoegang.   
"Wiegand" behoort tot kaarten/tokens voor lezers met 
Wiegand dataformaat (Wiegand, Proximity, enz.).  Op 

dezelfde wijze behoort "Magneetstrip" tot kaarten voor 
lezers met magneetstrip uitgang (magneetstrip, 
streepjescode, enz.). 

Om het kaart/token formaat in te stellen, raadpleeg de 
sectie "Systeeminstellingen voor kaarttoegang".   

- LCD-naam: een kortere versie van de naam die 
moet vertoond worden bij de LCD-
toetsenborden.  Dit wordt automatisch 
toegewezen en kan ook gewijzigd worden, 
indien gewenst (max. 12 tekens, gewone tekst).   

- Controle van Toegang tot zone,  en; 
Uit Lezer controleert Toegang tot zone:  
dit toont de zone(s) geassocieerd met deze deur--
zoals geselecteerd op het tabblad voor iedere lezer 
(volgt verder/hieronder); 

 Verlengd  
Ontgrendeltijd 
- Standaard: dit is de duur dat de deur zal 
ontgrendelen als toegang wordt verleend voor 
een typische binnenkomer/gebruiker. 

- Miva/verlengd: dit is de duur dat de deur zal 
ontgrendelen als toegang wordt verleend voor 
een gebruiker die is ingesteld voor "Verlengde 
vertraging/Miva". 

Automatisch ontgrendelen 
- Schema / "In schema" / "Buiten schema":  
het schema en de condities vereist voor de 
deur om automatisch te ontgrendelen 
gebaseerd op een schema.   
Als een schema is geselecteerd, de momenten 
'Buiten' het schema worden behandeld op een 
gelijkaardige manier als 'In' het schema.  
(Bijvoorbeeld:  u kunt de deur ontgrendeld laten in het 

Configuratie Deuren  (Eerste getoonde tabblad) 
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actieve schema, en ook ontgrendeld na overuren, 
maar alleen als/wanneer de zone ook onscherp is 
gesteld. 

Om de deur gewoon opnieuw te vergrendelen op 
sluittijd, stel de waarde "In schema" in zoals gewenst, 
en stel de waarde "Buiten schema" naar 
"Vergrendeld". 

Om de ontgrendeling van de deur alleen de scherpstel 
status van de zone te doen volgen, stel het schema in 
als "Geen", en "In schema" naar "Zone Uit", of "Zone 
in Deelstand/Uit", naargelang gewenst. 

Als u niet wenst dat deur automatisch ontgrendeld 
gebaseerd op een schema en/of de vergrendel status 
van de zone, stel het "Schema" dan in als "Geen" en 
de waarde "In schema" naar "Vergrendeld".   

Circuit 
Met omgezette TDC/PDC-deurcontrollers zal deze 
instelling niet van toepassing zijn. 

- Lezer sabotage circuit: dit is het type 
circuit/bekabeling gebruikt bij het lezer sabotage 
circuit voor deze deur.   
Niet vereist:  dit schakelt de lezer sabotage ingang uit 
(d.w.z., de sabotage ingang zal niet bewaakt worden).   

Omgevormde TDC/PDC-deurcontrollers:  deze units 
ondersteunen toepassingsgerichte/aparte lezer 
sabotage bewaking niet. 

- Deur circuit: dit is het type circuit/bekabeling 
gebruikt bij het deurcontact voor deze deur. ------------------------- 

- Sabotage lezer als ingangspunt verwerken:  
Toekomstig gebruik. 

Andere 
- Scherpstelniveau van deur: de 
scherpstelniveaus van de zone waarvoor deur 
moet bewaakt worden.   
Tip:  u kunt "Deelstand en Aan" kiezen voor 
ingangsdeuren van de installatie, en "Aan alleen" voor 
alle deuren binnen de installatie. 

- Tweekleurige LED-modus: selecteer dit als de 
lezer bij deze deur een enkele tweekleurige LED 
heeft (i.p.v. de twee aparte LED's).  Deze 
instelling moet ook worden gebruikt als een 
'scherpstel station' tegenwoordig is. 
Opmerking:  de bekabeling van scherpstel station 
verschilt van andere lezers (verzeker u er van de 
gepaste installatie instructies te volgen). 

- Ingang detectie: indien geselecteerd (), 
zullen personen niet worden beschouwd als "In" 
de nieuwe zone als ze toegang krijgen, maar de 
deur niet openen. 
Tip:  dit beïnvloedt de in/uit status van toepasselijke 
gebruikers, en laat ze toe om steeds opnieuw een 

badge te gebruiken met antipassback ingeschakeld 
(zie verder in de sectie "Antipassback detecteren", 
volgt verder/hieronder).  

Verwant: Configuratie Zones Bezig Met Tellen 
en Auto scherpstellen. 
Opmerking:  dit beïnvloedt de detectie van 'Activiteit' 
NIET (Cfg.Zones Activiteit). 

Lezer 1 & 2 instellingen voor een deur 

Een zone met 'Aanwezigheid vereist' 
Voor tijd- en aanwezigheidsrapportage, 
moet een zone met 'aanwezigheid vereist' 
gedefinieerd worden door de zone in te 
stellen als "Buiten" voor alle lezers die 
worden gebruikt om deze zone te verlaten.   

Zie verder "Toegang tot zone" in de itembeschrijvingen 
voor meer informatie. 

Opmerking:  voor gepaste tijd- en 
aanwezigheidsopsporing, mag er geen andere weg 
bestaan om de zone met vereiste aanwezigheid te 
verlaten (alle uitgangsdeuren moeten een lezer 
hebben). 

 
 

  In lezer    (en 'uit lezer'--indien 
van toepassing) 

Opmerking:  "In lezer" behoort tot de 1ste (of enige) 
lezer voor deze deur.   
"Uit lezer" behoort tot de 2de lezer voor deze deur 
(indien van toepassing).   

De tweede lezer, en In/Uit proces wordt NIET 
ondersteund voor de oudere (2-lezer) versie van de 
deurcontroller module. 

- Toegang tot zone:  dit is de zone geassocieerd 
met deze lezer (d.w.z., de zone die wordt 
binnengekomen met gebruik van deze lezer). 
Tijd- en aanwezigheidsrapportage vereist dat alle 
lezers gebruikt om de "zone met aanwezigheid 
vereist" te verlaten, moeten ingesteld staan als 
"Buiten".   

Dit behoort typisch tot de binnenlezers op de omtrek 
van de installatie, en kan ook extra lezers bevatten 
(zoals de lezers die toegang verlenen tot een cafetaria 
of fitness room).  

Kaartmodus 
- Schema, en In / Uit schema:  deze instellingen 
specificeren de basismethode die binnenkomers 
moeten gebruiken om toegang te krijgen langs 
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deze deur—d.w.z., via toegangstoken met of 
zonder invoering van een PIN bij de lezer.  
Indien gepland, kunnen verschillende 
toegangsvereisten worden geselecteerd als het 
schema actief is, vergeleken met buiten het 
gekozen schema. 
UID tegenover Kaartnummer:  het systeem kan 
worden ingesteld om een volledig kaartnummer te 
vereisen, en niet alleen het gebruiker-ID nummer.  
(Waar u "UID" ziet verschijnen, betekent dit dat een 
kaartnummer in de plaats moet ingevoerd worden.)   
Verwant onderwerp:  volledige account 
paneelinstellingen (zoek naar "Instelling", en 
daarna "Gebruiker aanmeldingsmodus).   

Kaart/PIN:  "Kaart of PIN" betekent "Kaart alleen, of 
Gebruiker-ID+PIN".  Bij "Kaart+PIN" moet de kaart 
eerst worden gepresenteerd (laat UID+PIN niet toe). 

Handmatig onscherp stellen:  voor een scherpgestelde 
zone die NIET staat ingesteld als 'Automatisch 
onscherp bij geldig token', zal de gebruiker het 
alarmsysteem moeten openen en de zone onscherp te 
stellen.  Voor meer details over de functie 
"Automatisch onscherp stellen", raadpleeg de sectie 
"Zones en verwante instellingen".   

Lezermodus 
- Schema, en In / Uit schema:  deze instellingen 
specificeren of één gebruiker kan binnenkomen, 
of een tweede geldige gebruiker (of 
aangewezen 'escorte') zal vereist zijn om ook 
hun Kaart/PIN in te voeren.  Indien gepland, 
kunnen verschillende toegangsvereisten worden 
geselecteerd als het schema actief is, 
vergeleken met buiten het gekozen schema. 
Wisselen tussen Vergrendelen / Ontgrendelen (alles 
vs. bevoegd) V4.4:  schakelt de deur van vergrendeld 
naar ontgrendeld (of omgekeerd) als een kaart bij 
deze lezer wordt aanvaard.  "Alles" betekent dat deze 
functie werkt bij iedere geldige kaart.  "Bevoegd" 
betekent dit zal alleen werken voor gebruikers met de 
bevoegdheid 'Deurcontrole'.  

Bij "Twee kaarten", moeten twee verschillende 
gebruikers hun kaart en/of PIN presenteren (en geen 
van hen kan ingesteld worden als "Bezoeker--Escorte 
vereist").   

Bij de instelling "Escorte", kan een geldig 'escorte' ook 
alleen binnenkomen door hun kaart/PIN twee keer te 
presenteren.  Als bezoekerskaarten (ingesteld om een 
escorte te vereisen) worden gepresenteerd, neemt het 
verwerken van bezoeker escorte over (bijv., bij 
bezoeker in proces kunt u het soort kaarten instellen 
dat escortes kunnen gebruiken).   Gebruikers 
gedefinieerd als escortes (escorte privilege) via hun 
bevoegdheidstoewijzigingen.   

Verwante onderwerpen:   

 Bevoegdheden, Toegang, Escorteprivilege, 
en  
Bezoeker (Escorte vereist).   Voor details, zie 
verder:  "Bevoegdheden voor 
gebruikers/binnenkomenden".   

 Type kaarten die bezoekers kunnen escorteren:  
onder "Volledige account paneelinstellingen", zoek 
naar "Instelling", daarna "Modus Escorte 
vereist".   

 Twee kaarten wordt ook ondersteund, wat behoort 
tot het onscherp stellen van een zone.  Voor meer 
details, raadpleeg de sectie "Zones en verwante 
onderwerpen".   

Blokkeren 
- Schema / modus:  deze instellingen 
specificeren of alle gebruikers toegang moeten 
geweigerd worden terwijl een geselecteerd 
schema actief is, of buiten het gekozen schema.  
Tip:  om deze functie te deactiveren, selecteer 
"Geen" voor het schema. 
Gebruikers met de bevoegdheid 'Master opheffen' 
kunnen binnenkomen terwijl 'blokkeren' in werking is.  
Voor meer details, raadpleeg de sectie "Master 
opheffen" onder "Bevoegdheden voor 
gebruikers/binnenkomenden".   

Diverse 
- Scherpstellen station:  selecteer dit om 
"scherpstellen station" te identificeren. 
Een scherpstel station bevat een Wiegand lezer met 
toetsenbord en ondersteunt extra functies voor 
scherpstellen en onscherp stellen van zones, waarbij 
de sluittijd van de zone wordt aangepast (overwerk), 
enz.  Voor meer details, raadpleeg de 
Gebruikershandleiding voor uw xL-systeem 
(paneel/LCD-toetsenbord). 

Opmerking:  de bekabeling van scherpstellen station 
verschilt van andere lezers (verzeker u er van de 
gepaste installatie instructies te volgen). 

- Klassecontrole activeren:   
Geselecteerd ():  deze selectie is vereist als 
gebruikertoegang tot deze lezer moet gecontroleerd 
worden gebaseerd op het tijdstip van de dag en/of de 
deurklasse.   
Zie verder [Klasse plattegrond] volgt 
hierna/hieronder.  Niet geselecteerd:  geeft 24-uur 
toegang/uitgang voor alle geldige kaarten ongeacht 
het toegewezen schema aan de gebruikers, en de 
deurklasse bevoegdheden.   

[Klasse plattegrond] 
- Schema, In / Uit van schema, en Klasse 
A/B/C:  deze instellingen laten toe om toegang 
te beperken tot alleen gebruikers met specifieke 
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deurklasse bevoegdheid, en/of optioneel 
blokkeren van toegang bij extra werkuren voor 
deze specifieke lezer (behalve gebruikers met 
de bevoegdheid 'Master opheffen').  Indien 
gepland, kunnen verschillende deurklasse 
vereisten worden geselecteerd als het schema 
actief is, vergeleken met buiten het gekozen 
schema.   
Om toegang bij overuren te blokkeren voor deze lezer, 
selecteer "Uit schema" Geen.  Om de 
klassebeperkingen voor deze lezer te verwijderen 
(zonder ieder toegewezen schema van de gebruiker te 
overbruggen), selecteer A, B, C voor beide "In 
schema" en "Uit schema". 

Verwante instellingen:   

 Deurklasse bevoegdheden van de gebruiker en 
schema (V4.4):  
Bevoegdheden, Zone attributen, 
Toegangsschema, "Deur klasse A/B/C 
schema".   
  Bevoegdheden voor Gebruikers / 
Binnenkomenden.    

- Groepsnummer:  net als voor 'Deurklasse'.  
Iedere lezer kan hier een waarde krijgen.  
Gebruikers kunnen alleen binnen als hun 
toegewezen bevoegdheid dit groepsnummer 
ondersteunt. 

 ------------------------- 
- Alleen APB-inbreuk loggen:  dit doet APB-
inbreuken registreren, terwijl het toegang geeft 
aan de persoon. 

- Antipassback detecteren:  dit schakelt de 
antipassback functie in/uit voor deze lezer.   
Antipassback (APB):  een functie die het gebruik van  
individuele kaarten blokkeert om: 

+ opnieuw dezelfde zone binnen te gaan, of; 

+ opnieuw dezelfde installatie van 'buiten', en/of; 

+ (Optioneel):  andere zones binnen te komen; 

…Tenzij ze eerst als uitgaand werden geregistreerd--
d.w.z., iedereen moet de eigen kaart/token gebruiken 
bij iedere lezer die ze tegenkomen (die staat ingesteld 
op "Antipassback opsporen").  Tip:  helpt beschermen 
tegen onbevoegd kaartgebruik.   

Opmerking:  antipassback-gecontroleerde zones 
vereisen typisch een uitgangslezer bij iedere deur.   

Antipassback werking kan worden aangepast op zone 
per zone basis.  Voor meer details, raadpleeg de 
sectie "Antipassback" onder "Zones en verwante 
instellingen".   

De status antipassback kan worden ingesteld voor een 
specifieke gebruiker, of voor alle gebruikers in een 
specifieke zone (om hun volgende toegang of uitgang 
toe te laten, ongeacht hun vorige APB-status).  

Verwante onderwerpen (in het hoofdstuk Controle & 
status):  "Antipassback status voor gebruikers opnieuw 
instellen" en/of "De antipassback status voor gebruikers 
in een specifieke zone opnieuw instellen". 

[Card Action] 
- Card Action:  Dit is een optie die een lezer in 
staat stelt een geselecteerd kaarttype in te 
stellen (aan te melden) of uit te schakelen (af 
te melden) wanneer deze door door de lezer 
wordt geaccepteerd.  U kunt selecteren of de 
deur ontgrendeld moet worden of niet, alsook 
andere parameters instellen (wordt vervolgd).   
Blauwe tekst:  Met een kaartaanmeldlezer (d.w.z. 
‘Kaarten Aanmelden”), kunt u instellen op verlopen 
en/of "Wordt aangemeld" kaarten beïnvloed worden 
(Zie ook:  'Gerelateerde instellingen', na "Keuze"—
wordt vervolgd / hieronder).  De huidige selectie 
hiervoor wordt als blauwe tekst weergegeven. 
Toepassingsadvies: ‘Verlopen’ kaarten omvatten 
tevens die kaarten die voorheen voor een bepaalde 
tijdsperiode waren ingesteld.  

Toegang tegenover Kaartactie tegenover Geweigerd:  
geldige kaarten die niet worden beïnvloed door de 
'Kaartactie' zullen gewoon toegang krijgen (d.w.z., de 
lezer opereert net als iedere andere lezer).  Dit geldt 
voor kaarten die al geldig zijn (registratie lezer), en 
kaarten verschillend van het geselecteerde 
'Kaarttype'.   Kaarten die NIET geautoriseerd zijn voor 
deze lezer op dit ogenblik (volgens de 
gebruikerbevoegdheden), krijgen geen toegang en de 
kaartactie zal NIET plaatsvinden. 

- Kaarttype:  het type kaarten dat wordt 
beïnvloed door een kaartactie van 'inschakelen' 
of 'uitschakelen'. 
Nooit:  normale operatie (zelfde als selectie van 
"Geen kaartactie"); 

Escorte-vereist gebruikers:  gebruikers met 
"Bezoekers (Escorte vereist)" bevoegdheid (al zal 
geen escorte nodig zijn voor kaarten die worden 
ingeschakeld/uitgeschakeld); 

Tip:  om de 'escorte' vereisten te doen gelden voor 
bezoekers bij een registratie station, verzeker u er van 
dat "Ontgrendelen deur…" NIET werd geselecteerd.  
De bezoeker kan één keer de 'badge' gebruiken om 
de kaart eerst te activeren, en daarna kunnen de 
bezoeker en de escorte hun kaarten gebruiken om 
toegang te krijgen zoals gewoonlijk.  

Tijdelijke gebruikers:  alle kaarten die werden 
ingesteld met een vervaldatum; 

Alle gebruikers:  alle kaarten gepresenteerd bij deze 
lezer (met bevoegdheid voor deze zone). 

- Deur ontgrendelen bij kaartactie:  de deur zal 
al dan niet ontgrendelen (plus het 
geassocieerde bericht 'toegang verleend'). 
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Opmerking:  deze instelling is alleen van toepassing 
als onderdeel van een 'kaartactie' die plaatsvindt 
(d.w.z., de deur ontgrendelt altijd voor kaarten die 
gewoon toegang krijgen).  

- Duur:  dit bepaalt hoe lang de geactiveerde 
kaarten kunnen gebruikt worden (vanaf het 
moment dat ze werden geactiveerd). 
Einde van vandaag (Schema 50):  dit laat toe om 
kaarten te activeren alleen voor vandaag--terwijl het 
schema #50 actief is ("in het venster").   Als het 
schema #50 geen tijden bevat voor de huidige 
weekdag/datum, dan zal de actie niet plaatsvinden. 

Opmerking:  Schema #50 moet ingesteld worden:   
Ref:  (Mijn account) Schema's 
  "Schema's voor gebruikerstoegang en zone 
automatisatie". 

- Optie:  voor commando's 'uitschakelen', wijzigt 
de "Duur" naar "Optie": 
Permanent:  de kaarten zullen uitgeschakeld zijn en 
NIET ingesteld als "Uitstaande registratie" (ze kunnen 
slechts terug worden ingeschakeld als het account 
staat ingesteld als "Uitstaande registratie negeren".)   
(Zie verder 'Verwante instellingen', volgen 
hierna/hieronder.) 

Uitstaande registratie:  de kaarten zullen ingesteld 
worden om toekomstige vernieuwde registratie toe te 
laten. 

(Permanente of uitstaande registratie): Aux. output:  
iedere keer een kaart wordt uitgeschakeld, zal de 
hulprelais worden geactiveerd.  Dit kan gebruikt 
worden voor een draaihek kaart-opname toepassing.  
Opmerking:  de hulprelais moet ingesteld worden 
naar de "Deur opener" modus.  De relaisduur wordt 
ingesteld in hetzelfde scherm. 
Zie verder (volgt hierna):  Aux In/Uit, Aux. 
uitgangsrelais. 

Verwante instellingen:   

 Account informatie, Instelling, Kaartactie 
(Registratie in behandeling negeren).   
  "Volledige account paneelinstellingen".   

 Gebruikers, Validatie, Registratie in 
behandeling en Ongeldig Aan. 
  "Gebruikers 
(Binnenkomenden/paneelgebruikers).   

 Bevoegdheden, Toegang,  
Bezoeker (Escorte vereist). 
  "Bevoegdheden voor 
gebruikers/binnenkomenden".   

Meer tabs 

  Verzoek om uitgang   
Standaard 
- Verzoek om uitgang vereist: de RTE (REX) 
knop op de deurcontroller module wordt al dan 
niet gebruikt. 

- Log van Verzoek om uitgang: Een 
activiteitsbericht wordt al dan niet opgenomen 
iedere keer de RTE-knop wordt ingedrukt. 

- Verzoek om uitgang circuit: dit is het type 
circuit/bekabeling gebruikt bij het 
RTE(REX)circuit voor deze deur. 

Geavanceerd 
- Speciaal Verzoek om uitgang verwerking op 
paneel: dit doet het hoofdpaneel de controle 
krijgen van de RTE-verwerking (in plaats van de 
deurcontroller).  Dit is voor 'vergrendelde' 
deuren uitgerust met RTE-knoppen. 

- Niet ontgrendelen bij Verzoek om uitgang 
(overbruggen deur circuit alleen): voor een 
bewaakte deur die niet moet ontgrendeld 
worden om buiten te gaan (voorkomt valse 
alarmen "Geforceerde ingang"). 
Tip:  kan ook gebruikt worden met een 
bewegingssensor i.p.v. een RTE-knop. 

  Alarmen   
Deur opengehouden/geforceerde 
instelling 
- Verwerking vereist: deze deur moet al dan niet 
bewaakt worden tegen geforceerde ingang en/of 
tegen te lang opengehouden worden. 

- Tijd deur opengehouden: de periode dat de 
deur kan opengehouden worden  (voor een 
typische binnenkomer/gebruiker) voordat dit een 
als een alarmconditie wordt beschouwd. 

- MIVA/verlengde duur Deur openhouden: de 
periode dat de deur kan opengehouden worden 
voordat dit een als een alarmconditie wordt 
beschouwd--nadat toegang werd verleend aan 
een gebruiker die staat ingesteld als 
"Uitgebreide vertraging/MIVA". 

- Deur geforceerd / Zoemertijd aanhouden 
(V4.4): Toekomstig gebruik.   Stelt de 
zoemertijd in bij alarmen voor opengehouden 
deur en geforceerde ingang.  
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Alarm Opengehouden 
- Verzenden / Sonalert / Sirene: de 
scherpstelniveaus van de zone waarvoor een 
alarm 'Deur opengehouden' zal worden 
verzonden, en/of een lokaal sonalert of sirene 
moet luiden. 

Alarm Geforceerd openen 
- Verzenden / Sonalert / Sirene: de scherpstelniveaus 

van de zone waarvoor een alarm 'Deur Geforceerd 
openen' zal worden verzonden, en/of een lokaal 
sonalert of sirene moet luiden. 

  Aux In/Uit   
Aux. input 
- Modus: specificeert hoe de auxiliary input op 
deze deurcontroller module moet gebruikt 
worden (geen, monitor magneetslot, of als een 
Uitgang/RTE (REX) knop gebruikt om een deur 
opener te activeren). 
Procespaneel als Invoerpunt: Toekomstig gebruik. 
Maakt het mogelijk om de aanvullende invoer voor 
deze deur te reserveren (in de module), te 
definiëren en te configureren als een standaard 
invoerpunt voor het systeem.  

Omgezette PDC-deurcontrollers ondersteunen geen 
Aux. input. 

- Aux. Input circuit: dit is het type 
circuit/bekabeling gebruikt bij het aux. input 
circuit voor deze deur. 

Alarm kleefmagneet 
- Verzenden / Sonalert / Sirene: de 
scherpstelniveaus van de zone waarvoor een 
alarm 'Kleefmagneet terugmeldcontact' zal 
worden verzonden, en/of een lokaal sonalert of 
sirene moet luiden. 

Aux. Uitgangsrelais 
- Modus: Specificeert hoe de auxiliary 
uitgangsrelais op deze deurcontroller module 
moet gebruikt worden (signaleren van Deur 
opengehouden en Geforceerde ingangen, of om 
een automatische deur opener te activeren). 
Opmerking:  de instelling "Deur opener" kan 
afwisselend gebruikt worden met de toepassingen 
'Kaart uitschakelen' (bijv., draaihek kaartregistratie).   
Zie verder (vorig):  In lezer (of Uit lezer), 
[Kaartactie], (Kaartactie=Kaarten uitschakelen;  
Optie=... : Aux. output). 

Paneelcontrole: Toekomstig gebruik. Maakt het 
mogelijk om het doorgeven van de aanvullende 
uitvoer voor deze deur te reserveren (in de 

module), te definiëren en te configureren als een 
standaard uitvoerpunt voor het systeem.  

- Tijd: de lengte in tijd dat de aux. relais op de 
doorcontroller module zal  in werking blijven iedere 
keer die wordt geactiveerd. 

  Vergrendeling   
- Vergrendeling vereist / Met / Vertraging: met 
"Vergrendeling vereist", alle gebruikers worden 
toegang geweigerd tot alle andere (tot 3) 
deuren, hier geselecteerd, werden gesloten (en 
terug vergrendeld) voor de geselecteerde 
periode "Vertraging".   
Tip:  dit laat toe om het aantal personen te beperken 
die binnen kunnen bij proximiteit afsluiten, en/of om 
de snelheid te beperken waarmee personen een 
specifieke zone binnen kunnen. 

  Speciaal   
- Rondlopende patiënt detecteren: selecteren 
voor een buitendeur, of andere zone van belang 
waar niet bevoegde (en/of lichamelijk zwakke) 
patiënten moeten gedetecteerd worden. 
Bij deze toepassingen zullen de 'toegangstokens' van 
de gebruiker normaal een draadloze armband zijn 
(met aangepaste detectie op de deurstijl). 

Als een 'rondlopende patiënt' nadert, wordt een alarm 
geactiveerd en de deur kan optioneel vergrendelen als 
hij/zij die nadert (zie de volgende instelling).  Het 
ziekenhuispersoneel kan de bevoegdheid krijgen om 
het alarm te annuleren door hun 
(toepasselijk/compatibel) token bij deze deur te 
presenteren. 

Verwant onderwerp:  "Bevoegdheden voor 
gebruikers/binnenkomenden".  (Zoek naar "Bijzondere 
attributen").   

- Vergrendelen deur voor rondlopende patiënt 
ontdekt: bij de selectie "Rondlopende patiënt 
opsporen", doet dit de deur vergrendelen als 
een 'Rondlopende patiënt' wordt gedetecteerd.  
(Zie verder de voorgaande instelling, opmerkingen en 
referenties.) 

- In/Uit station: dit is van toepassing op een lezer 
die wordt gebruikt om de aankomsten en 
vertrekken van kaarthouders te loggen (bijv., een 
prikklok toepassing). 
Bij deze functie zal de lezer niet geassocieerd zijn 
met een deur met toegangscontrole. 

- Draaihek: selecteer hier voor een draaihek dat 
wordt gebruikt bij gebruikers met antipassback 
en 'escorte-vereist'.  (APB zal worden 
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genegeerd voor de escorte--wat hen toelaat om 
de badge opnieuw te gebruiken om toegang te 
krijgen.) 

Verwant:   In lezer  "Antipassback detecteren", 
vorige/hierboven;   
 Account informatie Instelling  "Modus escorte 
vereist";   
 Bevoegdheden  "Escorteprivilege" en 
"Bezoeker (Escorte vereist)".  

- Niet vergrendelen bij sluiten van deur:  
Toekomstig gebruik.  De deur vergrendelt niet 
tot 'tijdelijk ontgrendelen' vervalt.   

- Zoemer forceren wist bij sluiten van deur:  
Toekomstig gebruik.   

- Insteeklezer:  Toekomstig gebruik.  

Over videogebeurtenissen 
Videogebeurtenissen zijn specifieke 
gebeurtenissen die behoren tot 
ingangspunten en deuren die werden 
geassocieerd met opnames van één of 
twee specifieke camera('s).  Deze 
verschijnen met een camerasymbool aan 
de linkerkant in het bewakingsvenster van 
de gebeurtenis.   

Door te klikken op het camerasymbool 
kunt u de opname bekijken voor die 
camera tijdens de gebeurtenis.  Als een 
video beschikbaar is die overeenkomt met 
de gebeurtenis, zal die openen en 
automatisch afspelen op het moment van 
de activerende gebeurtenis.  
Opmerking:  Playback voor video-events wordt NIET 
ondersteund voor Maart R4 DVRs.   

 
 

  Videogebeurtenissen    
(V4.5) 

Opmerking:  dit tabblad zal alleen verschijnen als 
minstens één camera gedefinieerd is.   
Zie ook:  "Videogebeurtenissen instellen".   

Eerste camera 
- Camera selecteren: selecteert de eerste (of 
enige) camera die moet geassocieerd worden 
met specifieke gebeurtenissen van deze deur.   

- Alarm / Verleend / Geweigerd: selecteert het 
type gebeurtenissen van deze deur die 

geassocieerd zullen worden met de 
geselecteerde camera.   

Tweede camera 
- Camera selecteren: selecteert een tweede 
camera die moet geassocieerd worden met 
specifieke gebeurtenissen van deze deur.  
selecteert een tweede camerahoek voor 
videogebeurtenissen die behoren tot deze deur.   

- Alarm / Verleend / Geweigerd: selecteert het 
type gebeurtenissen van deze deur die 
geassocieerd zullen worden met de tweede 
camera.   

Elevators (liften) en 
geassocieerde lezers 

Als u om het even welke waarde voor een elevator/lift 
wijzigt, zal dat apparaat naar zijn 
standaardwaarde/geplande staat worden hersteld (wat 
toelaat om de configuratie updates precies te beheren).  
Om status aspecten te testen of opnieuw in te stellen, 
raadpleeg het onderwerp status/controle van "Elevator".  

Inleiding tot elevators (liften) met 
toegangscontrole 
Bij elevators met toegangscontrole worden 
de verdiepingsknoppen uitgeschakeld tot 
een bevoegd persoon zijn toegangskaart 
presenteert.  Als de kaart wordt 
gepresenteerd, zullen de specifieke 
verdiepingen voor die persoon beschikbaar 
worden. 
Ieder systeem kan tot 32 elevators bevatten 
en een totaal van 124 verdiepingen met 
toegangscontrole. 
Uitzondering:  de elevatorcapaciteit wordt gedeeld met 
deuren (maximaal 32 gecombineerd).  Deuren delen 
ook de elevatornummering (en paneelgeheugen 
ruimte), en zullen een lijst hebben met de deuren 
(alleen bewerkbaar onder "Deur").   

Tip:  u kunt elevators definiëren aan het einde van de 
lijst, of klikken op [Filter] op de taakbalk om alleen de 
nummers geassocieerd met elevators te tonen.  Zie 
ook:  "Deuren, lezers en verwante instellingen". 

Paneel/Firmware revisie:  ondersteuning voor elevators 
en gecontroleerde verdiepingstoegang vereist V3.0 
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paneel firmware.  Aanbevolen:   V3.2 paneel firmware 
en  V1.5 elevator controller firmware. 

Feature set en licentie:  ondersteuning van elevators 
vereist een 'Feature set' selectie van 5 of hoger (via 
Enterprise software licentie).   
Verwante onderwerpen:  "Volledige account 
paneelinstellingen" en "Software activering en licentie". 

Etage bedrading en set-up:  verdieping selectierelais 
moeten verbonden en gedefinieerd worden in dezelfde 
volgorde (zoals van de laagste naar de hoogste).  Om 
systeemverdiepingen te definiëren, raadpleeg het 
onderwerp voor de configuratie van verdiepingen (volgt 
verder).   

De toegangsbehoeften voor iedere 
elevatorlezer kunnen geconfigureerd worden 
om te voldoen aan uw specifieke behoeften.  
Ook kunnen vele items worden ingesteld 
aan een roterend schema, wat toelaat om 
verschillende parameters van kracht te laten 
zijn na overuren of gedurende aangewezen 
tijden. 

Voor details over de instelling van het formaat voor 
kaart/token, raadpleeg de sectie "Systeeminstellingen 
voor kaarttoegang".   

Toetsenborden voor Wiegand-uitgang lezer worden 
ondersteund voor toegangsmodi met Kaart+PIN (en 
PIN alleen) en signaleren van dwang.  Matrix-stijl 
toetsenborden (d.w.z.,die extra verbindingen vereisen) 
worden niet ondersteund voor elevators. 

Hoe hier te geraken 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Iconen balk:  Elevators 
In de boom:  Configuratie (klik op "+"), 
Elevators (Onder de specifieke paneelgroep en 

paneel--indien aanwezig in de 'boom'.)  Verwant 
onderwerp:  "Andere bureaublad keuzes" 
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren (het 
formulierbeeld is hier aangeraden).   

Wat u kunt doen 
 Een elevator toevoegen:  Klik op [+] 

onderaan het formulier, of klik met de 
rechter muisknop op het formulier en 
selecteer Nieuw toevoegen in het 
keuzemenu.   

Opmerking:  de elevator controllermodule moet reeds 
gedefinieerd zijn.  Voor meer details, raadpleeg de 
sectie "Expansiemodules". 

Tips:  begin met het 'standaard' tabblad, en bekijk 
daarna een bijkomend onderwerp van uw interesse.  
U kunt alle instellingen kopiëren voor een elevator en 
ze in een andere plakken:  klik met de rechter 
muisknop op de 1ste (een lege zone indien in het 
formulierenbeeld) en selecteer Kopiëren.  Selecteer 
daarna een lege/nieuwe elevator uit de lijst, klik 
opnieuw met de rechter muisknop en selecteer 
Plakken.  Na het 'plakken', wijzig de naam en de 
instellingen al naargelang gewenst.   

 Bekijken/wijzigen van een bestaande:  
één selecteren uit de keuzelijst onderin 
het formulier.   

 Een elevator zoeken:  Klik op het 
symbool 'verrekijker'.  Voer daarna de 
naam in en klik op [Zoeken].   
Tip:  u kunt op naam zoeken of met de eerste paar 
tekens--bijv., nam*  

 Een elevator verwijderen:  Klik nu met 
de rechter muisknop op een leeg veld in 
het formulier (Indien rasterbeeld: klik met de 

rechter muisknop op het item in de lijst), en 
selecteer "Verwijderen".  Bij vraag naar 
confirmatie, selecteer Ja.  

Werken in rasterbeeld:  u kunt:   waarden bekijken of 
invoeren;   met de rechter muisknop op een item 
klikken en in het keuzemenu selecteren;   op een 
kolomkop klikken om die kolom te sorteren. 
(Filter op kolom:  toont alleen items die met een 
ingevoerde waarde overeenkomen of de eerste paar 
tekens -- bijv., nam*.  Een rode kolomkop geeft aan dat 
de lijst gefilterd is.) 
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Keuzelijsten (onderaan het 
formulier) 

-Paneelgroep & paneel referenties 
(optioneel): hier selecteert u een 
specifieke paneelgroep en een paneel 
in een multi-paneel systeem waar de 
'boom' niet is ingesteld om items te 
tonen op een paneel per paneel basis.  
Voor meer informatie, raadpleeg de 
sectie "Andere bureaubladkeuzes".   

- Elevator: hier selecteert u een 
elevator om te bekijken of te 
bewerken.  Dit veld toont een 
referentienummer dat werd 
toegewezen door het systeem, en de naam van 
de elevator, eens die werd gedefinieerd; 
Als de naam wordt getoond als "Deur" (en het 
formulier leeg is):  deze schermen zijn tijdelijke 
aanduidingen voor deuren (klik op [Filter] op de 
taakbalk om de deurreferenties te verbergen). 

"Offset" waarden voor ieder paneel bepalen of multi-
paneel sites opeenvolgende of herhalende 
itemnummers zullen bevatten.  Voor meer details, 
raadpleeg de waarde in "Offsets weergeven" in 
"Systeempanelen en weergegeven itemnummers".   

Bovenkant van het formulier 
- Naam: een geschikte naam/locatie voor de 
elevator (lift) cabine; 

 Standaard  
- Module: het nummer (uit het MODULE scherm) 
voor de elevatorcontroller module geassocieerd 
met de elevator cabine. 
Opmerking:  de module moet reeds gedefinieerd zijn 
om ze te kunnen selecteren.  Voor meer details, 
raadpleeg de sectie "Expansiemodules". 

- Poortnummer: of dit de 1ste of 2de elevator is op 
de geselecteerde elevatorcontroller module; 

- Token formaat: het kaart/token formaat 
geassocieerd met deze elevator (lift) cabine.  
Tot twee kaart/token formaten worden 
ondersteund voor ieder paneel, zoals 
gedefinieerd via het scherm Systeemtoegang.   
"Wiegand" behoort tot kaarten/tokens voor lezers met 
Wiegand dataformaat (Wiegand, Proximity, enz.).  Op 
dezelfde wijze behoort "Magneetstrip" tot kaarten voor 
lezers met magneetstrip uitgang (magneetstrip, 
streepjescode, enz.). 

Verwant onderwerp:  "Systeeminstellingen voor 
kaarttoegang".   

- LCD-naam: een kortere versie van de naam die moet 
vertoond worden bij de LCD-toetsenborden.  Dit wordt 
automatisch toegewezen en kan ook gewijzigd 
worden, indien gewenst (max. 12 tekens, gewone 
tekst).   

 Verlengd  
- Tweekleurige LED-modus: selecteer dit als de 
lezer bij deze deur een enkele tweekleurige LED 
heeft (i.p.v. de twee aparte LED's). 
Opmerking:  scherpstelstations worden niet 
ondersteund voor elevatorcabines. 

- Insteektype lezer: verzekert dat de 
toegangskaart niet meer dan één keer bij het 
insteken en verwijderen. 

- Verdiepingsknop bewaken: andere 
oproepknoppen moeten al dan niet 
uitgeschakeld worden als een verdieping is 
geselecteerd (vereist oproepknop-rapportage 
bedrading tussen de elevator unit en onze verdieping 
relaiskaart). 

- Verdiepingsknop ingeschakelde tijd: dit is de 
tijdsduur dat de toegelaten verdiepingsknoppen 
beschikbaar zullen zijn nadat een geldige kaart 
werd gepresenteerd bij de lezer in de elevator 
(lift) cabine. 

- Sabotage circuit: het type circuit/bedrading 
geassocieerd met de lezer sabotage ingang/sensor.  
("Niet vereist" betekent dat deze verbinding niet wordt 
gebruikt/bewaakt.) 

Configuratie Elevators   (1ste tabblad getoond) 
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  Lezer   
Dit behoort typisch tot de binnenlezers op de omtrek 
van de installatie, en kan ook extra lezers bevatten 
(zoals de lezers die toegang verlenen tot een cafetaria 
of fitness room).  
Elevator zone:  het is best om unieke zone(s) in te 
stellen voor gebruik bij elevators en de geassocieerde 
toegangsgangen.  Dit laat toe om de bevoegdheid 
voor controle van elevators en verdiepingen te 
scheiden van andere functies, en helpt eveneens om 
activiteit/alarmberichten te identificeren die behoren 
tot de elevatorlezers.  (De bevoegdheid om elevators 
en verdiepingen te controleren behoort tot de 
bevoegdheidselectie "Deur controle" voor het 
specifieke veld.) 

Om een nieuwe zone te creëren en er de 
werkingskarakteristieken van in te stellen, raadpleeg 
de sectie "Zones en verwante instellingen".   

Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Bevoegdheden voor gebruikers/binnenkomenden".   

Kaartmodus 
- Schema, en In / Uit schema:  deze instellingen 
specificeren de basismethode vereist om de 
elevatorlezer te voldoen—d.w.z., toegangstoken 
presenteren en/of PIN invoeren bij het 
toetsenbord.  Indien gepland, kunnen 
verschillende toegangsvereisten worden 
geselecteerd als het schema actief is, 
vergeleken met buiten het gekozen schema. 
UID tegenover. Kaartnummer:  het systeem kan 
worden ingesteld om een volledig kaartnummer te 
vereisen, en niet alleen het gebruiker-ID nummer.  
(Waar u "UID" ziet verschijnen, betekent dit dat een 
kaartnummer in de plaats moet ingevoerd worden.)   
Verwant onderwerp:  onder "Volledige account 
paneelinstellingen", zoek naar " instelling ", 
daarna "Gebruiker aanmeldingsmodus".   

Kaart/PIN:  "Kaart of PIN" betekent "Kaart alleen, of 
Gebruiker-ID+PIN".  Bij "Kaart+PIN" moet de kaart 
eerst worden gepresenteerd (laat UID+PIN niet toe). 

Handmatig onscherp stellen:  voor een scherpgestelde 
zone die NIET staat ingesteld als 'Automatisch 
onscherp bij geldig token', zal de gebruiker het 
alarmsysteem moeten openen en de zone onscherp te 
stellen.  Voor meer details over de functie 
"Automatisch onscherp stellen", raadpleeg de sectie 
"Zones en verwante instellingen".   

Lezermodus 
- Schema, en In / Uit schema:  deze instellingen 
specificeren of één gebruiker kan binnenkomen, 
of een tweede geldige gebruiker (of 
aangewezen 'escorte') zal vereist zijn om ook 
hun Kaart/PIN in te voeren.  Indien gepland, 

kunnen verschillende toegangsvereisten worden 
geselecteerd als het schema actief is, 
vergeleken met buiten het gekozen schema. 
Bij "Twee kaarten", moeten twee verschillende 
gebruikers hun kaart en/of PIN presenteren (en geen 
van hen kan ingesteld worden als "Bezoeker--Escorte 
vereist").   

Bij de instelling "Escorte", kan een geldige 'escorte' 
ook alleen binnenkomen door hun kaart/PIN twee keer 
te presenteren.  Als bezoekerskaarten (ingesteld om 
een escorte te vereisen) worden gepresenteerd, 
neemt het proces van bezoeker escorte over (bijv, bij 
bezoeker in proces kunt u het type kaarten instellen 
dat escortes kan gebruiken).  Gebruikers worden 
gedefinieerd als escortes (escorte privilege) via hun 
bevoegdheidstoewijzigingen.   

Verwante onderwerpen:   

 Bevoegdheden, Toegang, Escorteprivilege, 
en  
Bezoeker (Escorte vereist) 
  "Bevoegdheden voor 
gebruikers/binnenkomenden". 

 Type kaarten die bezoekers kunnen escorteren:  
onder "Volledige account paneelinstellingen", zoek 
naar "Instelling", daarna "Modus Escorte 
vereist".   

 Twee kaarten wordt ook ondersteund, wat behoort 
tot het onscherp stellen van een zone.  Voor meer 
details, raadpleeg de sectie "Zones en verwante 
onderwerpen".   

Blokkeren 
- Schema en modus:  deze instellingen 
specificeren of alle gebruikers toegang moeten 
geweigerd worden terwijl een geselecteerd 
schema actief is, of buiten het gekozen schema.  
Tip:  om deze functie te deactiveren, selecteer 
"Geen" voor het schema. 
Gebruikers met de bevoegdheid 'Master opheffen' 
kunnen binnenkomen terwijl 'blokkeren' in werking is.  
Voor meer details, raadpleeg de sectie "Master 
opheffen" onder "Bevoegdheden voor 
gebruikers/binnenkomenden".   

Diverse 
- Klassecontrole activeren:   
Geselecteerd ():  deze selectie is vereist als 
gebruikertoegang tot deze lezer moet gecontroleerd 
worden gebaseerd op het tijdstip van de dag en/of de 
deurklasse.   
Zie verder [Klasse plattegrond] volgt 
hierna/hieronder.  Niet geselecteerd:  geeft 24-uur 
toegang/uitgang voor alle geldige kaarten aan de 
gebruikers (negeert het schema toegewezen aan de 
gebruikers en de deurklasse bevoegdheden).   
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[Klasse plattegrond] 
- Schema, In / Uit van schema, en Klasse 
A/B/C:  deze instellingen laten toe om toegang 
te beperken tot alleen gebruikers met specifieke 
deurklasse bevoegdheid, en/of optioneel 
blokkeren van overuren voor deze specifieke 
lezer (behalve gebruikers met de bevoegdheid 
'Master opheffen').  Indien gepland, kunnen 
verschillende deurklasse vereisten worden 
geselecteerd als het schema actief is, 
vergeleken met buiten het gekozen schema.   
Om toegang bij overuren te blokkeren voor deze lezer, 
selecteer "Uit schema" Geen.  Om de 
klassebeperkingen voor deze lezer te verwijderen 
(zonder ieder toegewezen schema van de gebruiker te 
overbruggen), selecteer A, B, C zowel voor "In 
schema" als "Uit schema". 

Verwante instellingen:   

 Deurklasse bevoegdheden van de gebruiker en 
planning (V4.4):  
Bevoegdheden, Zone attributen, 
Toegangsschema, "Deur klasse A/B/C 
schema".   
  Bevoegdheden voor Gebruikers / 
Binnenkomenden.   

- Groepsnummer:  net als voor 'Deurklasse'.  
Iedere lezer kan hier een waarde krijgen.  
Gebruikers krijgen alleen toegang tot 
verdiepingen via deze elevator (lift) cabine als 
hun toegewezen bevoegdheid dit 
groepsnummer ondersteunt.   

------------------------- 
- Alleen APB-inbreuk loggen:  dit doet APB-
inbreuken registreren, terwijl het toegang geeft 
aan de persoon. 

- Antipassback detecteren:  dit schakelt de 
antipassback functie in/uit voor deze lezer.   
Antipassback (APB):  een functie die het gebruik van 
individuele kaarten blokkeert om: 

+ opnieuw dezelfde zone binnen te gaan, of; 

+ opnieuw dezelfde installatie van 'buiten', en/of; 

+ (Optioneel):  andere zones binnen te komen; 

…Tenzij ze eerst als uitgaand werden geregistreerd--
d.w.z., iedereen moet de eigen kaart/token gebruiken 
bij iedere lezer die ze tegenkomen (die staat ingesteld 
op "Antipassback opsporen").  Tip:  helpt beschermen 
tegen onbevoegd kaartgebruik.   

Opmerking:  antipassback behorend tot de 
elevator controllers wordt gewoonlijk alleen 
gebruikt bij speciale toepassingen, waar de 
verdiepingsrelais worden gebruikt om de toegang 
te controleren voor een set van deuren i.p.v. een 

elevator en de geassocieerde verdiepingsknoppen 
ervan. 

Opmerking:  antipassback-gecontroleerde zones 
vereisen typisch een uitgangslezer bij iedere deur.   

Antipassback werking kan worden aangepast op zone 
per zone basis.  Voor meer details, raadpleeg de 
sectie "Antipassback" onder "Zones en verwante 
instellingen".   

De status antipassback kan worden ingesteld voor 
een specifieke gebruiker, of voor alle gebruikers in 
een specifieke zone (om hun volgende toegang of 
uitgang toe te laten, ongeacht hun vorige APB-status).  
Verwante onderwerpen (in het hoofdstuk Controle & 
status):  "Antipassback status voor gebruikers 
opnieuw instellen" en/of  "De antipassback status voor 
gebruikers in a specifieke zone opnieuw instellen". 

 Ingangen  
- Brand vereist en Brand circuit: de "Brand" 
input wordt al dan niet gebruikt, en het type van 
circuit/bekabeling ermee geassocieerd. 

- Overbruggen vereist en Overbruggen circuit: 
de input "Overbruggen" wordt al dan niet 
gebruikt (handmatig opheffen), en het type van 
circuit/bekabeling ermee geassocieerd.  
(Activering van de overbruggingsinput schakelt 
de oproepknop voor alle verdiepingen voor deze 
elevator in.) 

- Paniek vereist en Paniek circuit: de "Paniek" 
input wordt al dan niet gebruikt, en het type van 
circuit/bekabeling ermee geassocieerd.  Deze 
input activeert een type "paniek" alarm. 

- Verdiepingsknop te activeren: identificeert de actie 
te ondernemen in geval van een brand (activeren van 
een verdiepingskop, alle verdiepingen, enz.). 

  Verdiepingen   
- Dit scherm geeft een lijst van alle gedefinieerde 
verdiepingen van het systeem.  Onder "Toegang 
controleren tot" selecteer degene die kunnen 
bereikt vanuit deze elevator (lift) cabine.  (d.w.z., 
die fysiek verbonden zijn.) 
Tip:  het nummer/adres van de verdieping relaiskaart 
en de relaisnummers worden gemakshalve in lijst 
gebracht. 

Waarschuwing:  verdiepingen moeten gedefinieerd 
worden in dezelfde relatieve volgorde zoals volgens 
de gewone relais-bedrading voor alle elevator cabines 
(zoals van de laagste naar de hoogste).  Om 
systeemverdiepingen te definiëren, raadpleeg het 
onderwerp voor de configuratie van verdiepingen 
(volgt verder).   
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  Vrije toegang   
Cabine vrije toegang schema 
- Schema: een schema om de tijden te bepalen 
wanneer een toegangskaart vereist zal zijn om 
de verdiepingsknoppen te gebruiken. 
Om een schema te definiëren, raadpleeg de sectie 
"Schema's voor gebruikerstoegang en  
 zone automatisering".   

- Modus: vrije toegang tot de verdiepingen te 
leveren, in of buiten het gekozen schema van 
hierboven (indien van toepassing). 

Communicatie mislukt 
- Terugvalmodus:  Kaarten die toegang moeten 
krijgen als de liftcontroller module niet in staat is 
om te communiceren met de database van het 
hoofdpaneel: 
 Geldig token formaat:  alle leesbare 

kaarten/tokens toegelaten; 
 Geldige locatiecode:  alle kaarten/tokens met 

de juiste locatiecode zullen toegang krijgen; 
 10 Terugvalgebruikers:  alleen de gebruikers 

aangewezen als 'Terugvalgebruikers'.   Voor 
meer details, raadpleeg "Terugval 
gebruikers...".   

- Vrije toegang bij mislukte communicatie: 
bepaalt of alle verdiepingsknoppen al dan niet 
moeten ingeschakeld worden in geval de 
elevatorcontroller of de verdieping relaiskaart 
geen communicatie tot stand brengt. 

- Relais Uit bij vrije toegang: configureert de 
normale fysieke status van de verdieping 
selectierelais. 
 = Relais normaal alleen aangezet (opengehouden), 
en uitgeschakeld als toegang tot de verdiepingen 
wordt toegelaten (en tijdens een 
energieonderbreking); 

 = Relais normaal alleen uitgeschakeld (gesloten), 
en ingeschakeld als toegang tot de verdiepingen wordt 
toegelaten.  (Geen toegang tijdens een 
energieonderbreking). 

Bedrading:  de bedrading van relais is typisch 
gebaseerd op deze instelling: 
  Vereist COM – N/C-bedrading;        Vereist COM 
– N/O-bedrading. 

Elevatorcontroller verdieping selectierelais moeten ook 
met een kabel verbonden worden met de 
verdiepingsknoppen in dezelfde relatieve volgorde voor 
alle elevator (lift) cabines (zoals van de laagste naar de 
hoogste).  De verdiepingen moeten daarna in dezelfde 
algemene volgorde worden ingevoerd (zoals van de 
laagste naar de hoogste).  Om verdiepingen in te 

stellen, raadpleeg het onderwerp voor de configuratie 
van verdiepingen.   

Verdiepingen (behoren tot 
elevators / liften met 
toegangscontrole) 

Als u de naam of een andere instelling voor een 
verdieping wijzigt, zal die verdieping naar zijn 
standaardwaarde/geplande staat worden hersteld (wat 
toelaat om de configuratie updates precies te beheren).  
Om de verdiepingsstatus te testen of opnieuw in te 
stellen (veilig vs. onveilig), raadpleeg het onderwerp 
status/controle van "Verdieping".  

Verdiepingen met toegangscontrole 
Systemen met elevator controllers kunnen 
tot 124 verdiepingen met toegangscontrole 
bevatten.  De verdiepingen kunnen zich in 
één enkel gebouw bevinden of het totaal 
ervan verspreid over verschillende 
gebouwen. 

Ieder systeem ondersteunt tot 32 elevator cabines 
(maximaal 32 deuren plus elevators in totaal).  Om een 
elevator en de geassocieerde lezer in te stellen, 
raadpleeg de sectie "Elevators (liften) en 
geassocieerde lezers".   

Paneel/Firmware revisie:  steun voor elevators en 
gecontroleerde verdiepingstoegang vereist V3.0 paneel 
firmware.  Aanbevolen:   V3.2 paneel firmware en  
V1.5 elevator controller firmware. 

Feature set en licentie:  ondersteuning van elevators en 
verdiepingen vereist een 'Feature set' selectie van 5 of 
hoger (via Enterprise software licentie).   
Verwante onderwerpen:  "Volledige account 
paneelinstellingen" en "Software activering en licentie". 

Bedrading:  elevatorcontroller verdieping selectierelais 
moeten ook met een kabel verbonden worden met de 
verdiepingsknoppen in dezelfde relatieve volgorde voor 
alle elevator (lift) cabines (zoals van de laagste naar de 
hoogste).  De verdiepingen moeten hier daarna in 
dezelfde algemene volgorde worden ingevoerd (zoals 
van de laagste naar de hoogste).  Voor een elevator 
instelling die ook de verdieping relaisbedrading aantast, 
raadpleeg de instelling "Relais Uit bij niet-beveiliging" 
onder "Elevators (liften) en geassocieerde lezers".   
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Hoe hier te geraken 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer 
en dubbelklik op het gewenste account. 

Iconen balk:  Verdiepingen 
In de boom:  YourAccount, 
Verdiepingen. 
Opmerking:  dit scherm gebruikt een 
aangepast rasterbeeld.  (Formulierenbeeld is 
hier niet van toepassing.) 

Wat u kunt doen 
 Een verdieping toevoegen:  klik 

op het naamveld voor een 
lege/grijze rij in de tabel, en voer 
uw gewenste naam in. 
Waarschuwing:  verdiepingen moeten 
ingevoerd worden in dezelfde relatieve volgorde 
zoals volgens de verdieping-selectie relaisbedrading 
voor alle elevators (zoals van de laagste naar de 
hoogste).   

 Bekijken/wijzigen van een bestaande 
verdieping:  ga door de lijst om 
instellingen te bekijken of te wijzigen. 

 Een verdieping verwijderen:  klik met de 
rechter muisknop op het item in de lijst, en 
selecteer "Verwijderen".  Bij vraag naar 
confirmatie, selecteer Ja.   
Vóór verwijdering:  alleen ongebruikte verdiepingen 
kunnen verwijderd worden.  (Open rapporten, OF ga 
naar de schermen voor Elevators, gebruiker 
bevoegdheden en suitebeveiliging 
toetsenborden, selecteer rasterbeeld en controleer 
de specifieke verdieping.)   

Verwant(e) onderwerp(en):   
 rapportage over gebruikers, systeem/apparaat 
instellingen, etc.;  
 werken met de rapport viewer 

 
 

- Naam gebouw: een gepaste beschrijving 
voor het gebouw of complex; 

- Verdieping: de eerste kolom bevat een 
beschrijving van iedere verdieping.  (Klik in de 
naam van het veld en schrijf een geschikte 
naam); 
Om de naam van een verdieping te wijzigen, selecteer 
de huidige naam en voer de nieuwe naam in.  De 

bovenste cel in deze kolom behoort niet tot een 
verdieping. 

Sorteerorde:  om de juiste orde te behouden als 
verdiepingen worden gesorteerd op naam, zorgt u er 
voor de namen gepast te selecteren (bvb. "15 Terras", 
"14 Acme Kantoren", ..."01 Parking2"). 

- Tijdschema voor Verdieping 
onscherpstellen:  laat toe om individuele 
schema's toe te kennen aan verdiepingen (voor 
een nauwkeuriger controle dan die van het 
volgende veld).  (Selecteer hier een schema 
indien gewenst en / of raadpleeg het volgende 
veld.) 
Opmerking:  als meer dan één schema wordt 
geselecteerd voor een verdieping, dan is er altijd vrije 
toegang tot die verdieping die valt in één of meerdere 
van die schema's.   

- Vrije toegang schema 1/2/3: deze kolommen 
laten toe om tot drie tijdschema's te selecteren 
wanneer vrije toegang wordt gegeven bij om het 
even welke verdiepingen.  (Selecteer een 
schema bovenaan, en klik op iedere verdieping 
die met dat schema moet geassocieerd 
worden.) 
Toegang tot alle verdiepingen vanuit een specifieke 
elevator- (lift-) cabine kan ook worden gepland indien 
gewenst.  Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Elevators (liften) en geassocieerde lezers".   

UwAccount Verdiepingen 
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Ingangspunten—Bewaakte 
sensoren 

Ingangspunten en verwante 
instellingen 
Ingangspunten zijn de manier van het 
systeem om apparaten te bewaken die rook, 
beweging, deur/vensteropeningen enz. in 
iedere zone detecteren.  Het scherm 
Ingangspunt zal fijnafstemming van basis 
beveiligingskarakteristieken toelaten, met 
identificatie van de zone waarin de sensor 
zich bevindt en of deze laatste al dan niet 
binnen de omtrek van die zone ligt. 

Details invoercapaciteit: 
ISM (vierkant moederbord):  128 (120 extern naar 
hoofdpaneel).  Deze kunnen alle draadloos zijn als 
toetsen op nul worden ingesteld.   
xL (niet verkante moederbord):  256 (kunnen alle extern 
zijn / draadloos indien hoofdpaneel en elke toets op 0 
wordt ingesteld).   
Zie ook:   
- Uitbreidingsmodules (I/O tab, dan "Invoeren:") 
- Systeeminstellingen voor ieder paneel (I/O 
Mapping tab) 

De hersteltijd voor een punt wordt globaal voor ieder 
account ingesteld.  Verwant:  Account gegevens, 
Setup, "Punt hersteltijd"   
  Paneelinstellingen voor gans het account  

Noodtoetsen:  de eerste 3 inputs op een systeem LCD-
toetsenbord behoren tot de ingebouwde noodtoetsen, 
eerder dan tot de externe sensoren. 

Deurcontrollers en toetsenborden voor suitebeveiliging:  
deze apparaten hebben toepassingsgerichte, 
ingebouwde ingangspunten die direct onder "Deuren" 
of "Suitebeveiliging" worden ingesteld. 

Vele vooringestelde ingangspunttypes 
worden geleverd, naast aangepaste 
ingangspunttypes om de 
bewakingskarakteristieken nauwkeurig af te 
stemmen volgens uw specifieke behoeften.   

Aangepaste punttypes laten ook de configuratie toe 
van:   
 "Commandopunten"--laten een knop of sensor toe 

om een apparaat te commanderen (bijv., zone, deur) 
op een/alle paneel(en); 

 Verlengde-vertraging sensoren; 
 Kluis/brandkast ingangspunten; 

 Bewakingsronde punten (voor bewakingsronde 
stations); 

 Zone scherp/onscherp stellen wipschakelaars, en; 
 Knoppen voor overuren. 

Om aangepaste ingangspunt types in te stellen, 
raadpleeg "Ingangspunten—-aangepaste punttypes".   

Het systeem ondersteunt ook 'Apparatuur' instellingen 
die kunnen verondersteld als 'pseudo' of 'interne' 
ingangspunten.  Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Apparatuur instellingen (Pseudo/interne inputs)".   

Waarschuwing:  ingangspunten geassocieerd met 
sommige types van modules (HSC-/printermodule, RF-
/draadloze module) vereisen extra lokale 
programmering via een systeem toetsenbord.  Voor 
meer details, raadpleeg de installatie- of 
hardwarehandleiding voor uw systeem. 

Hoe hier te geraken 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Iconen balk:  Ingangspunten 
In de boom:  Configuratie (klik op "+"), 
Ingangspunten (Onder de specifieke 
paneelgroep en paneel--indien aanwezig in de 'boom'.)  
Verwant onderwerp:  "Andere bureaublad 
keuzes" 
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren (het 
formulierbeeld is hier aangeraden).   

Wat u kunt doen 
 Een ingangspunt toevoegen:  Klik op [+] 

onderaan het formulier, of klik met de 
rechter muisknop op het formulier en 
selecteer Nieuw toevoegen in het 
keuzemenu.   

 Bekijken/wijzigen van een bestaande:  
één selecteren uit de keuzelijst onderin 
het formulier.   

 Een ingangspunt zoeken:  Klik op het 
symbool 'verrekijker'.  Voer daarna de 
naam in en klik op [Zoeken].   
Tip:  u kunt op naam zoeken of met de eerste paar 
tekens--bijv., nam*  

 Een ingangspunt verwijderen:  Klik nu 
met de rechter muisknop op een leeg veld 
in het formulier (Indien rasterbeeld: klik met de 

rechter muisknop op het item in de lijst), en 
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selecteer "Verwijderen".  Bij vraag 
naar confirmatie, selecteer Ja.  
Vóór verwijdering:  ingangspunten kunnen 
alleen verwijderd worden als ze NIET 
gerefereerd worden door een 
programeerbare uitgang.  
(Uitgangsrapporten uitgeven, OF ga naar 
het configuratiescherm Uitgangspunten, 
selecteer rasterbeeld en controleer het 
specifieke ingangspunt.)   

Verwant(e) onderwerp(en):   
 rapportage over gebruikers, 
systeem/apparaat instellingen, etc.;  
 werken met de rapport viewer 

Werken in rasterbeeld:  u kunt:   waarden 
bekijken of invoeren;   met de rechter muisknop op 
een item klikken en in het keuzemenu selecteren;   op 
een kolomkop klikken om die kolom te sorteren. 
(Filter op kolom:  toont alleen items die met een 
ingevoerde waarde overeenkomen of de eerste paar 
tekens -- bijv., nam*.  Een rode kolomkop geeft aan dat 
de lijst gefilterd is.) 

 
Keuzelijsten (onderaan het 
formulier) 

- Paneelgroep & paneel referenties (optioneel): 
hier selecteert u een specifieke paneelgroep en 
een paneel in een multi-paneel systeem waar 
de 'boom' niet is ingesteld om items te tonen op 
een paneel per paneel basis.  Voor meer 
informatie, raadpleeg de sectie "Andere 
bureaubladkeuzes".   

- Ingangspunt: hier selecteert u een ingangspunt 
om te bekijken of te bewerken.  Dit veld toont 
een referentienummer dat werd toegewezen 
door het systeem, en de naam van de 
geselecteerde 'ingang', eens die werd 
gedefinieerd; 
De ingangspuntnummers worden door het systeem 
toegewezen als een uitbreidingsmodule die 
ingangspunten ondersteund, wordt geconfigureerd.  
Het nummer toegewezen aan ieder ingangspunt is 
gebaseerd op de orde van de module installatie, en 
het aantal ingangspunten ondersteund (gereserveerd 
voor) iedere module.   

Tip:  de instellingen "Module" en "Bereik" tonen het 
apparaat geassocieerd met het ingangspunt en het 
bereik van ingangspunten voor dat apparaat. 

"Offset" waarden voor ieder paneel bepalen of multi-
paneel sites opeenvolgende of herhalende 
itemnummers zullen bevatten.  Voor meer details, 

raadpleeg de waarde in "Offsets weergeven" in 
"Systeempanelen en weergegeven itemnummers".   

Bovenkant van het formulier 
- Naam: een geschikte beschrijving van het 
ingangspunt met indicatie van zijn locatie en/of 
gebruik, enz. 

Standaard  
- LCD-naam: een kortere versie van de naam die 
moet vertoond worden bij de LCD-
toetsenborden.  Dit wordt automatisch 
toegewezen en kan ook gewijzigd worden, 
indien gewenst (max. 12 tekens, gewone tekst).   
Commandopunten:  voor ingangspunten ingesteld als 
"Punttype": Aangepast type: "Commandopunt", de 
LCD-naam zal vervangen worden door punt-
commando data, en zal niet bewerkbaar zijn.  

- Module: het "Paneel" (een systeempaneel) of 
de module geassocieerd met  het specifieke 
ingangspuntnummer. 

------------------------- 
- Bereik: het totaal bereik van 
ingangspuntnummers geassocieerd met de 
specifieke module (zoals gedefinieerd door de 
software als iedere module is geconfigureerd).  
Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Expansiemodules". 
Tip:  het nummer tussen haakjes, zoals "(1)", behoort 
tot de locatie van de fysieke  ingangspunt verbinding 
met de specifieke module. 

- Punttype: het type sensor/bewaking die moeten 
gebruikt worden voor dit punt (E/E deur, PIR, 
enz.), en om de ingangspunten op de omtrek 
van een zone te identificeren.  De selecties 
bevatten vele vooringestelde types, plus 
‘aangepaste types 80-99’ die handmatig kunnen 

Configuratie Ingangspunten 
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ingesteld worden.  Tip:  plaats de muis cursor 
over een punttype in de lijst om de 
geassocieerde karakteristieken ervan te 
bekijken. 
Instellen van een garage/uitgebreide vertraging 
ingang, of andere aangepaste type van sensor, 
raadpleeg de sectie "Ingangspunten--aangepaste 
punttypes".   

EE-Deur:  behoort tot ingangs/uitgangsdeuren die het 
systeem bewaakt, maar die niet elektronisch worden 
gecontroleerd op personeelstoegang.  Om een deur 
met toegangscontrole in te stellen (en haar 
gespecialiseerde inputs), raadpleeg de sectie 
"Deuren, lezers en verwante instellingen".   

FAP Timing:  inputs voor preventie van vals alarm 
worden genegeerd tenzij continu geactiveerd 
gedurende 10 seconden, of als een FAP-sensor 
(dezelfde / andere) binnen de 20 minuten wordt 
uitgeschakeld.   Opmerking:  als de 2de sensor geen 
FAP is, dan activeert dit een alarm op zichzelf (op 
ieder moment).   

Op dezelfde manier als fysieke items in een systeem, 
behoren aangepaste punttypes tot een individueel 
paneel. 

- Circuit type: het type circuit/bedrading gebruikt 
bij het ingangspunt/de sensor; 

Director V4.4: ingangen geassocieerd met recentere 
modules gebruiken aangepaste circuits.  (Verwante 
koppelingen volgen). 

 Configuratie, Ingangspunten, Aangepast Circuit   
  Aangepaste circuittypes voor ingangspunten 

Brandpanelen met verwijderbare contactstrip:  
Formulier C -- Dubbele EOL-bedrading/supervisie is 
vereist voor ULC (Canada), en aanbevolen voor alle 
installaties.  De huidige bedrading moet ook 
overeenkomen de selectie hier. 

- Gebeurtenis instructie: laat toe om 
instructietekst toe te verschijnen in het 
commentaar/resolutiescherm als een operator 
een specifiek alarm van deze sensor (van dit 
ingangspunt) bevestigt; 
Opmerking:  om hier beschikbaar te zijn, moeten 
eerst de instructies worden gedefinieerd. 
Ref:  Account informatie Gebeurtenis instructie 
 "Alarm/gebeurtenis instructies" 

Instructies geassocieerd met specifieke 
gebeurtenisberichten:  een instructie kan ook 
geassocieerd worden met specifieke types van 
gebeurtenisberichten (alhoewel de instructie hier 
geselecteerd voorrang zal hebben--waar van 
toepassing).   
Ref:  Account informatie Gebeurtenisprioriteit   

   "Aanpassen hoe gebeurtenissen worden getoond  
(Gebeurtenisprioriteit)". 

Zone 
- Zone: de zone waarmee dit punt is 
geassocieerd (voor deuren die grenzen aan 
twee zones, zie verder het volgende item); 

- Bufferzone (EE-Deurpunten): waar een deur grenst 
aan twee zones, selecteer de tweede zone hier.  Het 
systeem zal de gepaste ingangs/uitgangsvertragingen 
toepassen als alleen één van de twee zones volledig 
scherpgesteld is (AAN). 

Commando  
Voor meer informatie over werkingsdetails, raadpleeg 
"Opmerkingen/Waarschuwing" aan het einde van deze 
sectie. 
- Type commando: het commando moet al dan 
niet aspecten van zone(s), deur(en) of een 
systeem (gans het paneel) beïnvloeden.   
Tip:  selecteer een commandotype en zoek onder 
"Commando" om de beschikbare keuzes te bekijken. 

- Commando: de specifieke actie die moet 
plaatsvinden als de sensor/ingang is 
uitgeschakeld. 
Items gescheiden door een schuine streep (/):  dit 
voert een 'in/uitschakel' bewerking uit tussen de 
aangewezen staten iedere keer de sensor/ingang 
wordt uitgeschakeld. 

(Geforceerde en uitgangsvertragingen):  
uitgangsvertraging betekent dat de zones in kwestie 
een waarschuwing voor uitgangsvertraging krijgen, 
eerder dan onmiddellijk te worden scherpgesteld.  
Geforceerd (verkorte vorm voor 'scherpstellen 
forceren') betekend dat als een punt onveilig is, de 
zone nog steeds scherpstelt, en daarna het punt wordt 
gerapporteerd als 'In alarm').   

Afgelegen RTE:  tijdelijke ontgrendeling met de 
standaard duur. 

RTE (MIVA):  tijdelijke ontgrendeling met de 
uitgebreide/MIVA duur. 

   Behoort tot Slechte kaart/PIN:  raadpleeg Slechte 
kaart/PIN  onder "Volledige account 
paneelinstellingen".   

   Behoort tot Telling gebruikers en Zone Activiteit:  
raadpleeg  Telling  en Activiteit   onder "Zones 
en verwante instellingen". 

Meerdere/andere:  zie in de lijsten met commando's 
aan het einde van de sectie "Mappen en video 
(Visuele bewaking & status/controle)".   

- Multi-paneel commando: het commando moet 
al dan niet alle panelen in het specifieke account 
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beïnvloeden (tegenover de selectie van een 
specifiek paneel). 
Opmerking:  voor zone- en deurcommando's zou dit 
typisch gebruikt worden bij de selectie "Alles".  (Als u 
een specifieke deur of zonenummer selecteert, zal het 
commando dat zone/deurnummer voor alle panelen 
beïnvloeden). 

- Zone/deur: voor zone- en deurcommando's, 
selecteer hier het doelitem. 
Zonder multi-paneel commando:  geeft een lijst met 
zones of deuren voor ieder paneel (in de paneelorde 
zoals getoond in de 'boom'). 

Met multi-paneel commando:  geeft een lijst met 
zone/doornummers (of "Alle"), en zal alle panelen in 
het account beïnvloeden. 

- Paneel: voor een enkel-paneel commando, 
selecteer hier het paneel. 

------------------------- 
Blauwe tekst onderaan 
Dit toont een herinnering van uw 
geselecteerde commando, en het 
geselecteerde paneel (indien van 
toepassing).   
Tip:  als een paneel NIET wordt getoond, betekent dit 
dat het commando alle panelen zal beïnvloeden (d.w.z., 
een 'multi-paneel commando'). 
------------------------- 
Opmerkingen / waarschuwing: 
 multi-paneel en kruis-paneel commando's worden 

verzonden via de Director software.  De bron- en 
doelpanelen moeten als dusdanig communiceren 
met de Director software als de ingang/knop is 
uitgeschakeld. 

 Naast de uitgave van de specifieke actie, worden 
commandopunten alleen bewaakt voor 'sabotage' 
condities (betreffende:  Verzenden,  Sonalert en  
Sirene). 

 Commandopunten worden vastgelegd als 'Controle'. 

Verwante instellingen:  Configuratie,  
Aangepaste punttypes.   
   "Ingangspunten—Aangepaste punttype (volgt 
verder)". 

Over videogebeurtenissen 
Videogebeurtenissen zijn specifieke 
gebeurtenissen die behoren tot 
ingangspunten en deuren die werden 
geassocieerd met opnames van één of twee 
specifieke camera('s).  Deze verschijnen 

met een camerasymbool aan de linkerkant 
in het bewakingsvenster van de gebeurtenis.   

Door te klikken op het camerasymbool kunt 
u de opname bekijken voor die camera 
tijdens de gebeurtenis.  Als een video 
beschikbaar is die overeenkomt met de 
gebeurtenis, zal die openen en automatisch 
afspelen op het moment van de activerende 
gebeurtenis.  
Opmerking:  Playback voor video-events wordt NIET 
ondersteund voor Maart R4 DVRs.   

 
 

  Videogebeurtenissen    
(V4.5) 

OPMERKING:  dit tabblad zal alleen verschijnen als 
minstens één camera gedefinieerd is.   
Zie ook:  "Videogebeurtenissen instellen".   

Eerste camera 
- Camera selecteren: selecteert de eerste (of 
enige) camera die moet geassocieerd worden 
met alarmen die behoren tot deze sensor 
(ingangspunt).   

- Alarm: configureert of alarmen van deze 
sensor/ingangspunt al dan niet geassocieerd 
zullen worden met de geselecteerde camera.   

Tweede camera 
- Camera selecteren: selecteert de eerste (of 
enige) camera die moet geassocieerd worden 
met alarmen die behoren tot deze sensor 
(ingangspunt).  selecteert een tweede 
camerahoek voor videogebeurtenissen die 
behoren tot deze sensor/ingangspunt.   

- Alarm: configureert of alarmen van deze 
sensor/ingangspunt al dan niet geassocieerd 
zullen worden met de tweede camera.   
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Ingangspunten—Voorgedefinieerde sensortypes 

Type 

 

Scherpst
elniveau 

Voorbewerken Klasse Overbr
uggen

Bel Over
drac
ht 
Uit

Overdrac
ht 

Deelstand

Over
drac
ht 

Aan

Sonlrt 
uit 

Sonlrt 
deelst
and 

Sonlrt 
Aan 

Siren
e Uit 

Siren
e 

Deels
tand 

Siren
e Aan 

Inbraakpunten: 
Ingangsdeur Omtrek Deur (zone 1) Inbraak            
Ingang route 12hr E/E-Route Inbraak            
Omtrek Omtrek Onmiddellijk Inbraak            
Beweging 
binnen 

12hr Onmiddellijk Inbraak            

VALS ALARM 
PREVENTIE - 
Beweging 

12hr VALS ALARM 
PREVENTIE 

Inbraak            

Dagwaarschuwi
ng 

24hr Onmiddellijk Inbraak            

24-uren inbraak 24hr Onmiddellijk Inbraak            

Punten levensbeveiliging: 
Brand - A 24hr Onmiddellijk Brand - 

A  
           

Brand 24hr 15s vertraging Brand            
Brand 24hr Onmiddellijk Brand            
Overval 24hr Onmiddellijk overval            
Aux  
Waarschuwing 

24hr Onmiddellijk Noodto
estand 

           

Controlepunten:  
Controle 24hr Onmiddellijk Spvsr            

Lokale punten:  
Lokaal - 24 uur 24hr Onmiddellijk Inbraak            
Lokaal-
Deelstand&Aan 

Omtrek Onmiddellijk Inbraak            

Lokaal- 
Deelstand2 & 
AAN 

Omtrekk
en 

Onmiddellijk Inbraak            

Lokaal -  
Uitsluitend AAN 

12 uur Onmiddellijk Inbraak            

Legenda: 

 de 'klasse' instelling bepaalt het type alarmbericht dat moet verzonden worden; 
 overbruggen betekent of overbruggen van het ingangspunt al dan niet mogelijk zal zijn; 
 de bel geeft aan of het al dan niet activeren van de ingang hoorbare tonen zal veroorzaken bij de toetsenborden 

in de zone (normaal gebruikt bij Ingangspunten/routes om u te laten weten dat iemand is binnengekomen); 
 Overdracht Uit, Deelstand en Aan behoren tot de scherpstelniveaus waarvoor activering van het ingangspunt een 

alarm zal veroorzaken, te transfereren naar de meldkamer; 
 Sonlrt Uit, Deelstand en Aan behoren tot de scherpstelniveaus waarvoor activering van het ingangspunt 

'sonalerts' van de toetsenborden in de zone zal veroorzaken, die voor één seconde zullen klinken. 
 Sonlrt Uit, Deelstand en Aan behoren tot de scherpstelniveaus waarvoor activering van het ingangspunt sirenes 

zal doen klinken in de zone. 
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Ingangspunten—Aangepaste 
punttypes 

Aangepaste ingangspunttypes 
Naast de uitgebreide lijst van vooringestelde 
punttypes, kunnen aangepaste 
ingangspunttypes worden ingesteld om de 
ingangspunt karakteristieken aan te passen 
om te voldoen aan uw specifieke behoeften.  
Eens gedefinieerd, worden deze gerefereerd 
als Punttypes 80-99. 

Aangepaste punttypes laten de configuratie toe van:  
 Garage/verlengde-vertraging sensoren; 
 Kluis/Brandkast ingangen;   Commandopunten;  
 Activiteit-Bezig met bewaken ingangen;  -- plus extra 
functies inclusief:   "Bewakingsronde" controleposten 
(stations);   "OverWerk" knoppen;   Zone 
scherp/onscherp stellen sleutelschakelaar. 

Zoals bij deuren, punten, enz., behoren aangepaste 
punttypes tot een individueel paneel en moeten 
ingesteld worden voor ieder paneel dat de 
geselecteerde ingangsbewaking karakteristieken 
vereist. 

Hoe hier te geraken 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Iconen balk:  Aangepaste punttypes 
In de boom:  Configuratie (klik op "+"), 
Aangepaste punttypes  (Onder de specifieke 
paneelgroep en paneel--indien aanwezig in de 'boom'.)  
Verwant onderwerp:  "Andere bureaublad 
keuzes" 
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren (het 
formulierbeeld is hier aangeraden).   

Wat u kan doen 
 Aangepast punttype toevoegen:  Klik op 

[+] onderaan het formulier, of klik met de 
rechter muisknop op het formulier en 
selecteer Nieuw toevoegen in het 
keuzemenu.   

 Bekijken/wijzigen van een bestaande:  
één selecteren uit de keuzelijst onderin 
het formulier.   

 Aangepast punttype zoeken:  Klik op het 
symbool 'verrekijker'.  Voer daarna de 
naam in en klik op [Zoeken].   
Tip:  u kan op naam zoeken of met de eerste paar 
tekens--bijv., nam*  

 Aangepast punttype verwijderen:  Klik 
nu met de rechter muisknop op een leeg 
veld in het formulier (Indien rasterbeeld: klik 

met de rechter muisknop op het item in de lijst), en 
selecteer "Verwijderen".  Bij vraag naar 
confirmatie, selecteer Ja.  
Vóór verwijdering:  alleen ongebruikte aangepaste 
punttypes kunnen verwijderd worden.  
(Ingangsrapporten uitgeven, OF ga naar het 
configuratiescherm Ingangspunten, selecteer 
rasterbeeld en controleer het specifieke aangepaste 
punttype (80-99) uit de lijst.)   

Verwant(e) onderwerp(en):   
 rapportage over gebruikers, systeem/apparaat 
instellingen, etc.;  
 werken met de rapport viewer 

Werken in rasterbeeld:  u kan:   waarden bekijken of 
invoeren;   met de rechter muisknop op een item 
klikken en in het keuzemenu selecteren;   op een 
kolomkop klikken om die kolom te sorteren. 
(Filter op kolom:  toont alleen items die met een 
ingevoerde waarde overeenkomen of de eerste paar 
tekens -- bijv., nam*.  Een rode kolomkop geeft aan dat 
de lijst gefilterd is.) 
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Keuzelijsten (onderaan het 
formulier) 

- Paneelgroep & paneel referenties 
(optioneel): hier selecteert u een 
specifieke paneelgroep en een paneel 
in een multi-paneel systeem waar de 
'boom' niet is ingesteld om items te 
tonen op een paneel per paneel basis.  
Voor meer informatie, raadpleeg de 
sectie "Andere bureaubladkeuzes".   

- Aangepast punttype (onderaan het 
formulier): hier selecteert u een 
aangepast punttype om te bekijken of 
te bewerken.  Dit veld toont een 
referentienummer dat werd toegewezen door 
het systeem, en de beschrijving, eens die werd 
gedefinieerd;  Opmerking:  op dezelfde manier als 
fysieke items in een systeem, behoren aangepaste 
punttypes tot een individueel paneel. 

In dit formulier  (Standaard  ) 
- Naam: een gepaste naam duidt de operatie of 
het gebruik voor dit aangepast punttype aan; 

- Voorbewerken: De duur dat het punt 
geactiveerd moet BLIJVEN voor een alarm 
wordt geverifieerd, of het punttype / 
operatie;   
Deur:  de selectie 'Deur' wordt normaal gebruikt met 
deuren die worden bewaakt, maar die niet 
elektronisch worden gecontroleerd op 
personeelstoegang.  Voor deuren met 
toegangscontrole, wordt een toepassingsgerichte 
'Deurcontact' ingang geleverd op de deurcontrole 
module (die wordt ingesteld via het scherm Deur).  
Deuringangen kunnen ook niet worden ingesteld voor 
bewaking gedurende 24 uren, en kunnen niet worden 
overbrugd (ongeacht of "overbruggen mogelijk" is 
geselecteerd of niet). 

Verlengd:  dit behoort tot garage deursensoren en 
andere toepassingen waar een langere vertragingstijd 
gewenst is.  Met deze instelling, zal de "Verlengde" 
vertraging voor de zone van toepassing zijn en kan de 
zone scherpgesteld worden terwijl de ingang is 
'uitgeschakeld'. 

Sleutelschakelaar scherp/onscherp stellen:  met 
'preverwerking' ingesteld naar "Sleutelschakelaar...", 
geeft de instelling "Niveau" selecties voor 
"Scherpstellen" en "Onscherp stellen".  De beloperatie 
verandert eveneens:  bij "Bel ()", en de zone 
ingesteld voor "Deelstand bij Afsluiten mislukt", zal de 
zone worden scherpgesteld naar 'Deelstand' als geen 
gebruikers verlaten na de schakelaar te hebben 

gewijzigd van (Niet -OK naar Ok).  Omgekeerd, als de 
bel niet is geselecteerd, zal de instelling "Deelstand bij 
Afsluiten mislukt" worden genegeerd (de zone zal 
volledig scherpstellen naar 'Aan').  Opmerking:  bij 
een sleutelschakelaar voor scherpstellen, wordt 
onscherp stellen gewoonlijk uitgevoerd via een LCD-
toetsenbord. 

Bewakingsronde:  dit behoort tot controleposten van 
de bewakingsronde (stations).   
Voor deze toepassing: 

+ de 'klasse' moet ingesteld worden als "controle"; 

+ het 'niveau' zal typisch worden ingesteld als "24 
uur"; 

+ alle selecties "Verzenden" zullen genegeerd worden 
(bewakersronde puntactiviteit wordt lokaal 
gerefereerd tijdens de bewaking van een 
bewakingsronde). 

Overwerk:  dit behoort tot een knop die kan ingedrukt 
worden (tijdens een voorscherp cyclus) om de 
geplande sluittijd te vertragen voor de zone 
geassocieerd met het ingangspunt.  Om de 
tijdsuitbreiding voor de knoppen Overwerk in een 
specifieke zone in te stellen, raadpleeg de instelling 
"Overwerk ingangspunt" onder "Zones en verwante 
instellingen".   

Opmerking:  buiten de cyclus van 15 minuten pre-
scherpstellen, reageert een overwerkpunt als een 
standaard inbraakpunt.  laat (bijvoorbeeld) een 
bewegingssensor om te functioneren als een overwerk 
trigger gedurende de cyclus pre-scherpstellen, en als 
een standaard bewegingssensor gedurende zijn 
bewakingsmomenten.  Voorzichtig bij het configureren 
van de waarden "Niveau" en "Verzenden / Sonalert / 
Sirene" naargelang geschikt voor uw specifieke 
toepassing.   
Commandopunt:  dit laat een knop of sensor toe om 
een apparaat te commanderen dat is geassocieerd 
met:   een specifiek paneel,   een zone of 
deurnummer (ID) over alle panelen, of  alle 
panelen/zones/deuren van een account.   

Configuratie, Aangepaste punttypes 
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Tip:  het huidige commando wordt geselecteerd als de 
specifieke sensor(en)/ingangspunt(en) worden 
ingesteld. 

Verwant onderwerp:  Configuratie, Ingangspunten, 
Commando.   
Zie verder:  Ingangspunten—Bewaakte sensoren 
(vooraf).   

Activiteit bewaken:  dit detecteert 'officieel' de activiteit 
in een zone.   
Details:  (Zoek naar “Activiteit controleren en Auto-
activering” ). 

- Niveau: de scherpstelniveaus van de zone 
toegewezen aan het punt waarbij het punt 
volledig zal worden bewaakt door het systeem.   
Uitzondering:  voor sleutelschakelaar bewerking, 
zie verder in de vorige "Sleutelschakelaar" 
opmerking. 

Activiteitscontrole:  de scherpstelniveaus van de 
zone van het ingangspunt waarvoor het punt zal 
behandeld worden als een activiteitscontrole 
tegenover standaardsensor (bv., Inbraak).   

- Klasse: de basisclassificatie voor het punt/de 
sensor (dit wordt gerefereerd in berichten 
verzonden naar de meldkamer); 
Voor commandopunten:  deze worden vastgelegd als 
'Controle'.  Naast de uitgave van de specifieke actie, 
worden commandopunten alleen bewaakt voor 
'sabotage' condities. 

------------------------- 
- Overbruggen mogelijk: of het punt al dan kan 
overbrugd worden (door een gebruiker met de 
bevoegdheid 'overbruggen') indien het nodig is 
(bijv., om scherpstellen van een zone toe te 
laten bij een gebroken venster, defecte sensor, 
enz.). 

- Bel: of al dan niet drie korte pieptonen zullen 
gesignaleerd worden bij de toetsenborden in de 
zone toegewezen aan dit punt, als dit punt wordt 
geactiveerd (dit kan ‘uitgeschakeld’ worden bij 
een toetsenbord door te drukken op ƒ5); 
Uitzondering:  voor sleutelschakelaar bewerking, zie 
verder in de vorige "Sleutelschakelaar" opmerking. 

- Pre-alarm waarschuwing: voor geassocieerde 
ingangspunten, zal alarmtransmissie (naar de 
meldkamer) vertraagd worden volgens de 
instelling "Pre-alarm vertraging" (voor de 
specifieke 'zone').  gedurende de vertraging, 
zullen toetsenbord sonalert(s) luiden, wat een 
bevoegd gebruiker de tijd geeft om het alarm bij 
een toetsenbord "Stil te leggen".  (Selectie van 
"Gebruiker verifiëren" zal de alarmtransmissie 
annuleren.) 

Sirenetijd:  om een pre-alarm waarschuwing toe te 
laten, moet de sirenetijd langer zijn dan 30 seconden.  
(Sirenetijd verschijnt onder:   
Configuratie, Systeem, Standaard ) 
Om de tijd voor "Vertraging pre-alarm" in te stellen, 
raadpleeg de sectie "Zones en verwante instellingen".   

Een zone toewijzen die moet bewaakt worden door 
een specifiek toetsenbord, raadpleeg 
"Expansiemodules".   

Voor commandopunten:  deze selectie is niet van 
toepassing voor commandopunten ('Pre-alarm 
waarschuwing' voor commandopunten niet 
selecteren). 

Verzenden 
- Uit / Deelstand / Aan: de scherpstelniveaus 
(van toepasbare zones) waarvoor een 
alarmbericht zal worden verzonden naar de 
meldkamer als een punt wordt geactiveerd; 
Voor commandopunten:  naast de uitgave van de 
specifieke actie, worden commandopunten alleen 
bewaakt voor 'sabotage' condities. 

Sonalert 
- Uit / Deelstand / Aan: de scherpstelniveaus 
(van toepasbare zones) waarvoor toetsenbord 
sonalerts zullen klinken gedurende 1 seconde 
als het alarm zich voordoet; 

Sirene 
- Uit / Deelstand / Aan: de scherpstelniveaus 
(van toepasbare zones) waarvoor sirene outputs 
zullen klinken als het punt wordt uitgeschakeld.  
(De “Sirenetijd” wordt ingesteld via het scherm 
Systeem.)  Verwant:  Configuratie, Systeem, 
Standaard    
 Algemene systeeminstellingen voor een 
paneel 
Voor commandopunten:  naast de uitgave van de 
specifieke actie, worden commandopunten alleen 
bewaakt voor 'sabotage' condities.  Op deze manier 
zullen de selecties Verzenden, Sonalert en Sirene 
alleen van kracht worden onder sabotage condities. 

Aangepaste circuittypes voor 
ingangspunten (V4.4) 

Aangepaste circuittypes 
Nieuwere moduletypes ondersteunen 
aangepaste circuits voor ingangspunten, 
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terwijl oudere types de standaard 
circuittypes blijven ondersteunen.   

Tip:  aangepaste standaardwaarden worden 
geleverd voor Noord-Amerika, Europa en 
GB-ACPO (per paneelmodus).  De 
standaards moeten hier gewoonlijk alleen 
gewijzigd worden voor sites die 
aangepaste/verschillende waarden vereisen.   

Opmerking:  het specifieke circuittype voor 
ieder ingangspunt wordt geselecteerd bij 
configuratie van een ingangspunt (of 
toetsenbord voor appartementsbeveiliging). 

Hoe geraak je hier 
Multi-Account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in de 'boom', en lokaliseer 
en dubbelklik op het gewenste account 

Iconen balk:  Aangepast circuit 
In de Boom:  Configuratie (+), 
Ingangspunten,  Aangepast circuit  (Onder 
de specifieke paneelgroep en paneel—indien aanwezig 
in de 'boom'.)  Verwant onderwerp:  "Andere 
bureaublad keuzes" 
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat u toe om 
de gewenste beeldmodus te selecteren 
(formulierenbeeld wordt hier aangeraden).   

Wat u kunt doen 

 Aangepast circuittype bekijken / 
wijzigen:   

1) Selecteer het  'tabblad' voor een 
gewenst circuit (1-4).   

2) Selecteer het gewenste circuittype 
boven in het scherm. 

3) Controleer de illustratie op het scherm 
om uw selectie te verifiëren. 

4) Indien nodig, voer nieuwe 
resistorwaarden in en klik op 
[Drempels berekenen]. 

Voor meer informatie, raadpleeg de 
onderwerpbeschrijvingen voor dit scherm.   

 
 

Circuit 1, 2, 3, of 4  ) 
- Circuittype:  laat toe om uit de ondersteunde 
types van aangepaste circuits te selecteren; 

Tip:  het circuittype dat u selecteert zal grafisch 
worden getoond dichtbij het midden van het scherm, 
en standaard resistorwaarden zullen verder beneden 
worden getoond. 

------------------------- 
- [Circuit herstellen]:  keert het huidig 
circuitnummer (tabblad) terug naar zijn 
standaardwaarde.   
Tip:  dit is dezelfde waarde als bij de oudere modules, 
en bij de  Director software versie V4.3.   

------------------------- 
- Circuitnaam:  de naam die zal verschijnen als 
dit circuittype elders wordt geselecteerd. 
Opmerking:  gezien dit zal verschijnen op de LCD-
schermen, kunnen dit 1 - 12 letters (allemaal 
hoofdletters) en/of nummers zijn.   

- (Gekleurde banden en legenda):  dit toont het 
berekende bereik van de huidige 
circuitresistenties die als de normale status 
(Groen) zullen beschouwd worden, 
sobatageconditie (Geel), of in 
alarm/uitgeschakeld (Oranje); 
Tip:  de hier getoonde waarden zijn alleen bestemd 
voor uw informatie (voer ze nergens anders in). 

- (Circuit diagram):  dit levert visuele bevestiging 
dat u het juiste/gewenste circuittype heeft 
geselecteerd;  

Einde-regel-resistoren 
- EOL R1/R2 (ohms):  aangepaste 
resistorwaarden worden hier ingevoerd (indien 
nodig); 
Opmerking:  voer de huidige waarde in voor iedere 
resistor die wordt gebruikt (niet alleen berekende 
circuitwaarde).  Zie verder het circuit diagram voor 
resistor oriëntatie. 

Configuratie, Ingangspunten, Aangepast circuit 
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- [Drempels berekenen]:  hier klikken werkt de 
gekleurde banden bij voor uw nieuwe 
resistorwaarden (zie vooraf voor meer details).   

Programmeerbare uitgangen  
 (Signalering & apparatuur 
schakeling) 

Uitgangspunten en verwante 
instellingen 
Uitgangspunten zijn programmeerbare 
elektronische schakelaars te gebruiken om 
Alarmen te signaleren of controle items 
zoals lichten, garagedeuren, enz.  Het 
scherm Uitgangspunten laat toe om de 
karakteristieken voor ieder van deze 
uitgangen te bekijken of te wijzigen. 
Energie:  uitgangen leveren alleen een schakelfunctie 
(apparaten moeten een geschikte energiebron 
bevatten). 

Plattegrond/grafische signaalgever modules:  uitgangen 
op een "Plattegrond" module behoren tot het activeren 
van de LED's op de module zelf, eerder dan tot het 
initiëren van externe apparaten.  Uitzondering:  
uitgangen 1 en 2 op een plattegrond module kunnen 
ieder een LED initiëren en zijn ook beschikbaar op de 
kaart (OP1=+V/Hoog; OP2=OV/Laag). 

Deurcontrollers en toetsenborden voor suitebeveiliging:  
deze apparaten hebben toepassingsgerichte, 
ingebouwde uitgangspunten die direct onder "Deuren" 
of "Suitebeveiliging" worden ingesteld. 

Speciale functies en complexe 
vergelijkingen 
Vanaf V4.2, is de programmering van 
uitgangen sterk verbeterd, inclusief: 

 iedere uitgangsfunctie kan ingesteld 
worden als een positieve activator 
(Normaal 0V/Laag; +V/Hoog bij 
activering), of als een negatieve activator 
(Normaal +V/Hoog; 0V/Laag bij 
activering); 

 naast bestendige operatie, worden drie 
Aan/Uit cadans selecties voorzien; 

 uitgangen kunnen gemakkelijk 
geactiveerd worden door om het even 
welke gebeurtenis(sen)--inclusief de 
nieuwe bewakingsactiviteit en de functies 
voor het tellen van gebruikers. 

complexe vergelijkingen kunnen ingesteld worden met 
gebruik van "Boole" operators (AND, OR, XOR, enz.) 

Algemene signaleringsfuncties 
Uitgangen kunnen ingesteld worden om te 
activeren als een bepaald type ingang wordt 
geïnitieerd of een specifieke gebeurtenis 
plaatsvindt.  Dit kan geassocieerd worden 
met een gewenst paneel  ("Systeem"), of 
een specifieke "Zone", vakantie of apparaat. 

Toetsenbord functietoetsen 
Het feature met de functietoets laat toe om 
acties in te stellen die plaatsvinden als een 
gebruiker op “ƒ” drukt samen met een 
nummer op een 'LCD-toetsenbord'.  Dit 
behoort tot de uitgangen ingesteld op 
"Functietoets X". 

ƒ1-ƒ5 zijn beschikbaar voor alle gebruikers, maar ƒ6-ƒ9 
en ƒ0 kunnen worden ingesteld (op een zone per zone 
basis) om te eisen van een gebruiker met de 
bevoegdheid “Functietoets” zich aan te melden voor de 
toetsen zullen werken.  Voor meer details, raadpleeg de 
sectie "Functietoets PIN vereisen" onder "Zones en 
verwante instellingen".   

Functietoets ƒ5 is vooringesteld om de toetsenbord 
belfunctie te schakelen tussen aan en uit.  De toets kan 
geprogrammeerd worden voor andere acties, maar dit 
gebeurt gewoonlijk niet—gezien de toetsenbord 
belfunctie eveneens zou schakelen. 

De numerieke semafoonfunctie 
UK/ACPO:  deze functie wordt niet ondersteund voor 
UK / ACPO operatie.   

Zie ook:  [Beheer], Seriële rapportage.   
  Software-gebaseerde tekstsemafoon (Seriële 
rapportage) 

Uitgangen 5-8, of 5-8 & 121-128 (zie 
uitzondering)  kunnen ingesteld worden om 
een numerieke semafoon te signaleren bij 
activering door hun geassocieerde 
alarmconditie. 
Uitzondering:   vanaf V4.4 (software en firmware, zijn 
de uitgangen voor gebruik met de numerieke 
semafoonfunctie configureerbaar.)   
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Verwant:  Configuratie, Systeem, I/O 
Toewijzen  
  I/O Toewijzen  (onder "Algemene 
systeeminstellingen voor een paneel").   

Uitgangen 005 - 008:  dit zijn 'virtuele' 
uitgangen die niet geassocieerd zijn met een 
fysieke bedrading. 

De specifieke alarm/gebeurtenis te 
associëren met ieder van de 
uitgangen wordt hier gedefinieerd, 
terwijl andere instellingen voor de 
semafoon functie worden ingesteld 
via het scherm 
Systeemcommunicatie.  Voor meer 
details, raadpleeg de sectie "Instellingen 
voor bewaking, semafoon en beheer op 
afstand".  

Parallelle STU / REDCARE en VBUS 
uitgangen 
Uitgangen behorend tot een Abonnee 
terminal (STU) interfase (en ook betreffende 
VBUS operaties) moeten vroeg 
gereserveerd worden.    
Verwant:  Configuratie, Systeem, I/O Toewijzen  
  I/O Toewijzen  (onder "Algemene 
systeeminstellingen voor een paneel").   

Hoe hier te geraken 
Multi-account systemen:  selecteer eerst 
[Accountmappen] in the 'boom', lokaliseer en 
dubbelklik op het gewenste account. 

Iconen balk:  Uitgangspunten 
In de boom:  Configuratie (klik op "+"), 
Uitgangspunten (Onder de specifieke 
paneelgroep en paneel--indien aanwezig in de 'boom'.)  
Verwant onderwerp:  "Andere bureaublad 
keuzes" 
Tip:  de taakbalk-knop Raster / Formulier laat toe om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren (het 
formulierbeeld is hier aangeraden).   

Wat u kunt doen 
 Een uitgangspunt toevoegen:  Klik op 

[+] onderaan het formulier, of klik met de 
rechter muisknop op het formulier en 
selecteer Nieuw toevoegen in het 
keuzemenu.   

 Bekijken/wijzigen van een bestaande:  
één selecteren uit de keuzelijst onderin 
het formulier.   

 Een uitgangspunt zoeken:  kKlik op het 
symbool 'verrekijker'.  Voer daarna de 
naam in en klik op [Zoeken].   
Tip:  u kan op naam zoeken of met de eerste paar 
tekens--bijv., nam*  

 Een uitgangspunt verwijderen:  klik nu 
met de rechter muisknop op een leeg veld 
in het formulier (Indien rasterbeeld: klik met de 

rechter muisknop op het item in de lijst), en 
selecteer "Verwijderen".  Bij vraag naar 
confirmatie, selecteer Ja.  

Werken in rasterbeeld:  u kan:   waarden bekijken of 
invoeren;   met de rechter muisknop op een item 
klikken en in het keuzemenu selecteren;   op een 
kolomkop klikken om die kolom te sorteren. 
(Filter op kolom:  toont alleen items die met een 
ingevoerde waarde overeenkomen of de eerste paar 
tekens -- bijv., nam*.  Een rode kolomkop geeft aan dat 
de lijst gefilterd is.) 

 
 

Keuzelijsten (onderaan het 
formulier) 

- Paneelgroep & paneel referenties (optioneel): 
hier selecteert u een specifieke paneelgroep en 
een paneel in een multi-paneel systeem waar 
de 'boom' niet is ingesteld om items te tonen op 
een paneel per paneel basis.  Voor meer 
informatie, raadpleeg de sectie "Andere 
bureaubladkeuzes".   

Configuratie Uitgangspunten 
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- Uitgangspunt: hier selecteert u een 
apparaat (uitgangspunt) om te bekijken 
of te bewerken.  Dit veld toont een 
referentienummer dat werd 
toegewezen door het systeem, en de 
naam van de uitgang, eens die werd 
gedefinieerd; 
De uitgangspuntnummers worden door het 
systeem toegewezen als een 
uitbreidingsmodule die 'uitgangspunten' 
ondersteund, wordt geconfigureerd.  Het 
nummer toegewezen aan ieder 
'uitgangspunt' is gebaseerd op de orde van 
de module installatie, en het aantal 
'uitgangspunten' ondersteund 
(gereserveerd voor) iedere module.   

Tip:  de velden "Module" en "Bereik" (blauwe tekst) 
tonen het apparaat geassocieerd met het 
uitgangspunt en het bereik van uitgangspunten voor 
dat apparaat. 

"Offset" waarden voor ieder paneel bepalen of multi-
paneel sites opeenvolgende of herhalende 
itemnummers zullen bevatten.  Voor meer details, 
raadpleeg de waarde in "Offsets weergeven" in 
"Systeempanelen en weergegeven itemnummers".   

In dit formulier 
- Naam: een geschikte naam van het apparaat 
(uitgangspunt) met indicatie van zijn locatie 
en/of gebruik, enz.; 

- Uitgang (en de kleine  [...]  knop): klik op de 
kleine knop om een tweede scherm te openen 
voor instelling van de uitgang.  Voor een 
bestaande uitgang worden de geselecteerde 
functie(s) getoond naast de knop [...]; 

***  Zie in het volgende scherm/ de sectie voor 
meer details  *** 

- Uitgang versie: toont de paneel firmware 
revisie behoefte om de huidig gedefinieerde 
uitgangsvergelijking te ondersteunen. 
Opmerking:  over het algemeen vereisen de volgende 
items de paneel firmware v4.2 of hoger:   multi-
segment uitgangsvergelijkingen;   getimede of 
omgekeerde uitgangsacties;   type E (Europese) 
selecties;   cadans functie. 

- Compatibiliteit responsie: toont of de 
uitgangsvergelijking al dan niet compatibel is 
met de paneel firmware (d.w.z., na een 
communicatiesessie met het  paneel). 

- Module: het "Paneel" (een systeempaneel) of 
de module geassocieerd met het specifieke 
uitgangspuntnummer. 

- Bereik: het totaal bereik van 
uitgangspuntnummers geassocieerd met de 
specifieke module (zoals gedefinieerd door de 
software als iedere module is geconfigureerd).  
Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Expansiemodules". 
Tip:  het nummer tussen haakjes, zoals "(1)", behoort 
tot de locatie van de fysieke uitgangspunt verbinding 
met de specifieke module. 

Een uitgangspunt configureren 
 Open het formulier Uitgangspunt configuratie, daarna 

de gewenste uitgang toevoegen of selecteren.  

 Klik op de kleine knop  [...]  om dit scherm af te 
drukken. 

 Klik op een "item" (zoals "niet toegewezen") om een 
nieuwe waarde te selecteren.  (Extra items zullen 
verschijnen naargelang u verdergaat--waar van 
toepassing).   

Tip:  zie verder in de beschrijvingen "Item", volgt 
hierna. 

 Gebruik de pijlen Omhoog/Omlaag om te schuiven in 
pop-up lijsten. 

 Klik met de rechter muisknop op items om een 
commando te selecteren (bijv., Omkeren, Invoegen, 
Verwijderen). 

 

"Items":    Gebeurtenis type    Doel item    
Gebeurtenis ""   Uitgang actie    

Toegewezen ingang 
Opmerking:  dit behoort tot een uitgang die door één 
enkele conditie wordt geactiveerd.  Voor complexe 
vergelijkingen en 'boole' operators, zie verder in de 

Configuratie Uitgangspunten [ ... ]  (Bewerken 
uitgang) 

 
Opmerking:  selecties onder  [ Meer >> ]  alleen bestemd voor 
referentie/intern gebruik. 
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sectie "Multi-conditie vergelijkingen", volgt 
verder/hieronder. 

 Gebeurtenis type: het algemeen type van 
gebeurtenis dat de uitgang zal activeren (Systeem, 
Schema, Vakantie, Zone, Punt (sensor), Uitgang, 
Deur, Elevator (lift), Verdieping, Module, of 
Suitebeveiliging toetsenbord);  Alle functietoetsen 
selecties verschijnen nu onder "Zone". 

Opmerking:  selecties verschijnen alleen voor 
apparaattypes die in uw systeem bestaan.  
"Systeem" behoort tot gebeurtenissen geassocieerd 
met het specifieke hoofd/systeempaneel.  
Uitzondering:  Cadans selecties (onderaan/aan het 
einde van de lijst) activeert een Aan/Uit pulscyclus.  
Zie verder "Cadans". 

Tip:  om een functie om te keren (d.w.z., de uitgang 
doen activeren als iets NIET in werking is), klik met 
de rechter muisknop op de functie en selecteer 
"In/uitschakelen inverteren". 

 Doel item: het specifieke item geassocieerd met de 
gewenste gebeurtenis  
(bijv., Zone 4, Voordeur, Suite 705, Functietoets #3, 
enz.); 

Functietoetsen:  gezien functietoetsen 6 - 9 & 0 
kunnen ingesteld worden om een gebruiker-PIN te 
vereisen,  
wilt u deze toetsen misschien reserveren voor meer 
essentiële functies.   

 Gebeurtenis: de specifieke gebeurtenis/conditie die 
de uitgang zal activeren; 

 Uitgang actie: hoe de uitgang zal responderen bij 
activering (d.w.z., voor hoeveel seconden, of terwijl 
de conditie van kracht blijft, enz.). 

 Toegewezen ingang (optioneel):  klik op de dubbele 
pijl om een ingangspunt te selecteren dat 
automatisch moet uitgeschakeld worden als de 
gebeurtenis beschreven door de uitgangsvergelijking 
zich voordoet.    

Tip:  het toegewezen ingangspunt, op zijn beurt, kan 
ingesteld worden voor de gewenste signalering / 
rapportage (en / of commando) operatie zoals ieder 
ander ingangspunt in het systeem.   

WAARSCHUWING:  de toewijzing van ingangen 
werkt parallel met de normale operatie (permanente 
koppeling), zodat de ingang juist moet bedraad / 
afgewerkt zijn (of geconfigureerd als een circuittype 
dat zijn huidige staat als 'normaal' neemt).   

Gebeurtenis types en 
gebeurtenissen: 
over het algemeen, verschijnen 
gebeurtenisselecties in gewone taal, en zijn 

gewoonlijk duidelijk in functie.  Enkele 
opmerkelijke uitzonderingen en termen 
worden hier opgesomd: 
 Activiteit gedetecteerd / niet gedetecteerd:  

behoort tot activiteit detectie (V4.2) in een zone via 
aangepaste punten "Activiteit bewaken", en 
instellingen voor zone activiteit-opsporen.  (Ref:   
 Configuratie Aangepaste punttype 
"Voorbewerken = Activiteit bewaken";     
 Configuratie Ingangspunten "Punttype = 
MyCustomType"; 
 Configuratie Zones  Activiteit ). 

 Cadans selecties (Systeem - Cadans...):  zie verder 
in het onderwerp "Cadans…", volgt hierna/hieronder. 

 Teller bereikt min (of max):  behoort tot telling van 
gebruikers (V4.2).   
(Ref: Configuratie Zones Tellen ). 

 Digitaal:  inbelmodem communicatie. 

 Sluiten mislukt:  een geplande zone niet ingesteld 
om automatisch scherp te stellen, werd niet 
handmatig scherp gesteld volgens het geplande 
schema. 

 Geforceerd scherpstellen:  behoort tot scherpstellen 
terwijl een punt/sensor is uitgeschakeld (of 
gesaboteerd). 

 In het venster/buiten het venster:  simpel:  
werkuren tgo. overuren.  Detail:  behoort tot tijdens 
tegenover buiten de actieve/geldige tijden van een 
schema. 

 Apparatuur:  intern-bewaakte condities.  (Ref: 
Configuratie Systeem Apparatuur). 

 SIP:  rapportage naar een meldkamer via IP. 

 SNAPP:  module communicatiebus. 

 Versie E:  geeft condities aan die behoren tot de 
Europese bewakingsvereisten. 

Uitgang actie:  
 "Normaal":  relais volgt de gebeurtenis--

positieve activering 
(normaal 0V/Laag, gaat naar +V/Hoog bij 
activering);   

 Groene "+" duur:  getimede--positieve 
activering  
(normaal 0V/Laag, gaat naar +V/Hoog 
voor de geselecteerde duur bij activering);   

 "Inverteren":  relais volgt de gebeurtenis--
omgekeerd 
(normaal +V/Hoog,  gaat naar OV/Laag bij 
activering); 
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 Rood "-" duur (met onderstreping "_"):  
getimede--omgekeerd  
(normaal +V/Hoog, gaat naar 0V/Laag 
voor de geselecteerde duur bij activering);   

 "In/uitschakelen":  wijzigt de status tot 
de volgende activering. 

Voor een punt expansiemodule met Fysieke relais:   
in de beschrijving hierboven, "0V/Laag zal behoren tot 
"relais niet bekrachtigd", en "+V/Hoog" zal behoren tot 
"relais bekrachtigd". 

Zie ook:  "Cadans (Verkrijgen dat de Uitgang pulseert 
naar Aan en Uit)",  en   
"Vergelijkingen met cadans (pulseren)", beide volgen 
verder/hieronder. 

Commando's (als u met de rechter 
muisknop klikt op een item):   
 In/uitschakelen inverteren: invoegen (of verwijderen) 

van "NIET"  
("Niet" betekent wanneer de gekozen conditie NIET 
in werking is);   

 Operatie invoegen (aan linker / rechterkant): voegt 
een nieuw segment in om uitgangsvergelijkingen 
voor een gebouwencomplex toe te laten(zie 
hieronder);   

 Operatie verwijderen: verwijdert een ingevoegd 
segment.   

Dit verschijnt alleen als u met de rechter muisknop 
klikt op een haakje of op een "En/Of" operator 
(Boole). 

Voor (diepst geneste) haakjes, of een "En/Of" 
Operator tussen de haakjes:   
de conditie aan de rechterkant tussen de haakjes zal 
verwijderd worden. 

Voor (externe) haakjes, of een "En/Of" operator 
voor een functie tussen haakjes:   
zal de hele functie tussen haakjes aan de 
rechterkant verwijderd worden. 

Zie verder ook "Multi-conditie vergelijkingen"  en  
"Verwerking van haakjes en vergelijking", volgt 
verder/hieronder. 

Cadans (de outputs doen pulseren 
naar Aan en Uit) (V4.2): 
drie 'cadans' selecties worden voorzien die 
de vergelijking doen 'Fout gaan' bij een 
repeteercyclus, en op die manier doen ze de 
uitgang pulseren.  Deze selecties 
verschijnen aan het einde/onderaan de lijst 
voor het SYSTEEM gebeurtenistype.  

Cadans functie moet ingevoegd worden met 
gebruik van "Operatie invoegen" en stel 
daarna een "EN" bewerking in.   
Voor meer informatie, zie verder "Multi-conditie 
vergelijkingen", en "Vergelijkingen met cadans 
(pulseren)", beide volgen verder/hieronder. 

Sirene Brand Cadans:  outputs kunnen ook ingesteld 
worden om sirene-brand condities te volgen met aan/uit 
pulsen van 1 of 2 seconden.  Deze kunnen direct 
geselecteerd i.p.v. met gebruik van 'Systeem - Cadans'.  
Als de sirene output zelf (OP3 aan de hoofdpaneel) 
staat ingesteld op Systeem - Sirene Brand (1 sec), dan 
stelt dit de 'brand-sirene' cadans in voor UL (3 snelle 
pulsen gescheiden door pauzes van 1 seconde). 

Multi-conditie vergelijkingen:  
om bijkomende condities toe te voegen aan een 
vergelijking, klik met de rechter muisknop in een 
conditie/segment dichtbij uw gewenst invoegpunt, en 
selecteer Operatie invoegen aan de linkerkant of 
Invoegen aan de rechterkant, naargelang gewenst). 

Bijv., (Conditie1  EN  (Conditie2  OF  Conditie3)) => 
OutputAction 

Tip:  in dit geval, werd conditie 3 ingevoegd na klikken 
met de rechter muisknop binnen de conditie 2, en 
"Operatie aan de rechterkant invoegen" te selecteren. 

Opmerkingen:  "Conditie" vertegenwoordigt een 
complete functie (zoals  "ZONE   Zone1   In Alarm"). 
Een vergelijking kan tot 15 'condities' bevatten. 

"AND/OR"s (Boole-Operators voor Multi-conditie 
vergelijkingen):   

Als  "Dit"  And/Or (en/of)  "Dat" is waar 

Keuze Dit Dat Output zal activeren: 

OR 




 
 
 

Eén van de condities (of 
beide) waar zijn. 

AND 
 
 

Alleen als beide waar zijn. 

NOR 
 
 

Alleen als geen van beide 
waar is (d.w.z., beide NIET 
waar). 

NAND




 
 
 

Als één of geen ervan waar 
is, maar niet beide waar. 

XOR 

 
 

Als één of de ander waar is, 
maar niet beide waar. 

XNOR 

 
 

Als beide of geen van beide 
waar is, maar niet één of de 
ander op zichzelf. 
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Tips:  u zal waarschijnlijk "AND"  en  "OR"  het meest 
gebruiken. 

Om een selectie te inverteren (d.w.z., "de output 
activeren als iets NIET waar is):  Klik met de rechter 
muisknop op de operator, en selecteer In/uitschakelen 
inverteren.   
Opmerking:  als u op het einde twee "NOTs" tussen 
dezelfde haakjes aantreft, dan zal uw vergelijking 
automatisch omgezet worden naar een eenvoudiger 
equivalent.   
("NOT A"   OR   "NOT B"   = A   NAND   B;   
  "NOT A"  AND  "NOT B"   = A   NOR   B.) 

 

Uw taal omzetten in een Operator: 
 Aan/Terwijl iets in werking is: een "AND" (EN) 

operatie; 

 Behalve/Tenzij iets in werking is: een "AND NOT" (EN  
NIET) operatie;   

Tip:  gebruik het commando "In/Uitschakelen 
inverteren" om de functie "NIET" in te voegen. 

Haakjes en verwerking van de 
vergelijking 
Als segmenten worden toegevoegd (via "Operatie 
invoegen"), dan worden ze aan de linker- of rechterkant 
ingevoegd (naargelang de selectie), en ze worden er 
samen mee tussen haakjes geplaatst.  Haakjes 
bepalen de orde waarin de vergelijking zal verwerkt 
worden, met evaluatie van de items binnen de haakjes 
(diepst geneste haakjes eerst, en daarna naar buiten 
toe).  Probeer twee of drie nep/tijdelijke operaties in te 
voegen, en u zal merken hoe het werkt. 

Voorbeeld A:  met "(Conditie1  AND  (Conditie2  OR  
Conditie3))" zal de output alleen activeren als Conditie2 
of 3 (of beide) in werking is tegelijkertijd met Conditie1.   

Voorbeeld B:  met  "((Conditie1  OR  Conditie2)  AND  
(Conditie3  OR  Conditie4))" de output zal activeren als 
minstens één item aan beide kanten van de "AND" 
tegelijkertijd in werking is. 

Voorbeeld C:  als u begint met voorbeeld B, 
klik met de rechtermuis knop op Conditie1, 
selecteer "Operatie aan de rechterkant 
invoegen", en stel die in als functie AND, u 
krijgt dan:  "(((Conditie1 AND 
NieuweConditie)  OR  Conditie2)  AND  
(Conditie3  OR   Conditie4))".   
De vergelijking zou geëvalueerd worden in 
de volgende orde: 
1) C1 AND Nieuw;  2) Resultaat1 OR C2;  3) 
C3 OR C4;  4) Resultaat2 AND Resultaat3. 

Opmerking:  de diepst geneste haakjes worden eerst 
geanalyseerd. 

Vergelijkingen met cadans (pulseren) 
Om een pulserende output te verkrijgen, moeten 
Systeem - Cadans functies ingesteld als "AND" met het 
deel van de vergelijking waarop ze van toepassing zijn.  
Als alle condities van de vergelijking een pulserende 
output moeten veroorzaken, dan zou de cadans functie 
eerst moeten ingesteld worden, met al het overige 
binnen een paar haakjes aan de linker- of rechterkant.   

Tip:  toepassing van "AND" op verschillende cadans 
selecties (of geen) met de verschillende segmenten van 
een vergelijking die anders "OR" zou zijn, laat een 
enkele output toe om verschillend te antwoorden op 
verschillende types van gebeurtenissen. 

Voor één type cadans voor een hele 
vergelijking (bijvoorbeeld): 

 stel een systeem in - de cadans functie 
eerst; 
Zie verder ook:  "Cadans (de output doen Aan en Uit 
pulseren)", vooraf/hierboven. 

 Er binnen met de rechter muisknop op 
klikken, en selecteer Operatie toevoegen 
aan de rechterkant; 

 Stel de tweede operatie in zoals gewenst, 
verzeker u er van een operator  "AND"  te 
gebruiken; 

 Voeg andere operaties in door met de 
rechter muisknop te klikken op segmenten 
rechts van de cadans functie (niet binnen 
de cadans functie zelf).  

Programmeerbare output 
functies 

    Sluiten mislukt:  zoneschema vervallen, & 
niemand stelt het systeem scherp;   In het venster:  
Schema actief;   Buiten venster:  Schema vervallen;  
 Apparatuur:  intern bewaakte condities (Ref:  
Config. Systeem Apparatuur);   Versie "E":  dit 
geeft condities aan die behoren tot de Europese 
bewakingsvereisten (vereist Director V4.2). 
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Systeem (gebeurtenissen behoren tot 
het specifieke hoofd/systeem 
paneel): 
Systeem Toon als module faalt 

Terugval sonalert (bij controlepaneel) als 
Modulebus faalt. Levert 1 sec. output 
iedere 8 sec. En activeert als er geen 
operationeel toetsenbord in een zone is 
met geprogrammeerde toetsenborden. 

Systeem Paneel opgestart 

Paneel opgestart (kan alleen gebruikt bij 
B004 - hoofdpaneel output 4) 

Systeem Volledig Aan 

Als het systeem VOLLEDIG AAN is. 

Systeem Gedeeltelijk Aan 

Als het systeem GEDEELTELIJK AAN is 
(Gedeeltelijk of Volledig Aan voor 
Europese Versie). 

Systeem Volledig Uit 

Als het systeem VOLLEDIG UIT is. 

Systeem In Alarm 

Als het systeem IN ALARM is - gaat terug 
als punt(en) herstellen (geleverd met 
pseudo's & sabotage). 

Systeem Sirene 

Volgt ALARM & BRAND sirene (continu) 

Systeem Sirene Brand (1 sec.) 

Volgt ALARM sirene - continu voor 
INBRAAK/NOODTOESTAND en geeft 1 
sec aan/uit voor BRAND per 
toetsenbordtoon.  Uitzondering:  bij 
selectie voor de sirene output (#3 op 
hoofdpaneel), schakelt dit de UL brand-
cadans in:  ½ sec aan/uit drie keer, 1sec 
pauze en herhaalt. 

Systeem Sirene Brand (2 sec.) 

Volgt ALARM sirene - continu voor 
INBRAAK/NOODTOESTAND en geeft 2 
sec aan/uit voor BRAND. 

Systeem Digitaal probleem 

Telefoonlijn probleem (volgt vertraging 
rapporteren of lijnstoring) 

Systeem Was In alarm 

Het systeem WAS IN ALARM. Dit geldt 
alleen voor ingangspunten in alarm, bijv., 
NIET voor systeemprobleem (wist als de 
zones in alarm worden uitgeschakeld en 
daarna terug ingeschakeld.). 

Systeem Overbruggen 

Als een punt wordt OVERBRUGD ergens 
in het systeem. 

Systeem Brand 

Als een ‘BRAND’ punt in alarm is. 

Systeem Overval 

Als een punt ‘OVERVAL’ in alarm is. 

Systeem Bijkomende waarschuwing 

Als een punt 'Aux Waarschuwing‘ in alarm 
is. 

Systeem Kluis 

Als een punt ‘KLUIS/BRANDKAST’ in 
alarm is. 

Systeem Inbraak 

Als een 'INBRAAK' punt in alarm is. 
Vertraging: inbraak voor Europese versie. 

Systeem Controle 

Als een 'Controle‘ punt in alarm is. 

Systeem Apparatuur 

Als een 'Apparatuur’ conditie in werking is. 

Systeem Systeem probleem 

Apparatuur 1 – Systeemprobleem/Alle 
types sabotage voor Europese versie.  

Systeem Battterij probleem 

Apparatuur 2 – Batterij probleem 

Systeem Wisselstroom storing 

Apparatuur 3 – Wisselstroom (netvoeding) 
probleem 

Systeem Telefoonlijn probleem 

Apparatuur 4 – Telefoon probleem 

Systeem Vertraging rapporteren 

Apparatuur 5 – Vertraging rapporteren 

Systeem Tijd verloren 

Apparatuur 6 – Tijd verloren 

Systeem Tijd gewijzigd 

Apparatuur 7 – Tijd wijzigen 

Systeem Programma gewijzigd 

Apparatuur 8 – Programma wijzigen 

Systeem Programmafout 

Apparatuur 9 – Programmafout 

Systeem Storing zekering 

Apparatuur 10 – Storing zekering 

Systeem Probleem met Pod 

Apparatuur 11 – Module probleem 
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Systeem Pod-Batterij bijna leeg 

Apparatuur 12 – Module batterij bijna leeg 

Systeem Pod programma bewerken 

Apparatuur 13 – Module programma 
bewerken 

Systeem Pod programmafout 

Apparatuur 14 – Module programmafout 

Systeem Diverse 

Apparatuur 15 – Diverse Probleem 

Systeem HSC-Probleem 

Apparatuur 16 – HSC-probleem 

Systeem Dwang PIN 

Dwang Pin 5/Dwang Pin of PA alarm voor 
Europese versie. 

Systeem Deur ontgrendeld 

Systeem Deur geblokkeerd 

Kaarten geblokkeerd bij alle deuren. 

Systeem Deur opengehouden 

Deuren opengehouden 

Systeem Deur geforceerd 

Systeem Deur sabotage 

Deurcontact bedrading in kortsluiting of 
uitgeschakeld. 

Systeem Deur open 

Systeem Deur beveiligen 

Systeem Deur sensorprobleem 

Deuren sensorprobleem (sensor voor 
magnetische vergrendeling niet ok) 

Systeem Globale gebruiker blokkeren 

Globale blokkering per controle met 
slechte kaart/PIN.  

Systeem Host Computer online 

Systeem Host Computer off-line 

Systeem SIP online 

Systeem SIP off-line 

Systeem Punt in sabotage 

Systeem Punt in alarm 

Systeem Geforceerd scherpstellen van kracht 

Systeem Sluiten mislukt voor een zone 

Systeem Telefoonlijn probleem 

Systeem Lokale wisselstroomstoring 

Lokale wisselstroomstoring (netvoeding). 

Systeem Versie "E" systeemsabotage 

Systeemsabotage – Europese versie.  

Systeem Versie "E" systeemfout 

Systeemfout – Europese versie. 

Systeem Overbruggen van kracht bij scherpstellen 

Systeem Versie "E" brand 

Systeem Versie "E" persoonlijke aanval 

Systeem Versie "E" onbevestigd alarm 

Systeem Versie "E" ingesteld/opgeheven 

Systeem Versie "E" fixering/brand fout 

Systeem Versie "E" overbruggen van kracht 

Systeem Versie "E" bevestigd alarm 

Bevestigd alarm – Europese versie (Actief 
als meer dan een detector geactiveerd is 
tijdens een enkele scherpgestelde status). 

Systeem Versie "E" brand 

Systeem Versie "E" bevestigd alarm knipperlichten 

Systeem Cadans 0.5 Hz (1 sec aan, 1 sec uit) 

Systeem Cadans, 2 seconden pulseren na minuut 

Systeem Cadans, 10 seconden lang pulseren na 
minuut 

Systeem - cadans selecties:  deze kunnen niet 
onafhankelijk gebruikt (AND moet gebruikt binnen 
een vergelijking). 

Versie "E":  behoort tot de Europese 
bewakingsvereisten. 

Schema (behoort tot een specifiek 
schema) 
Schema Binnen interval: (schema actief) 

Schema 15 Minuten voor "Binnen interval"  
(15 minuten voor het schema actief is) 

Schema 15 Minuten voor "Buiten Interval" 
(15 minuten voor het schema eindigt) 

Schema Vakantie van kracht (ieder type) 

Schema "Geen toegang" vakantie van kracht 

Vakantie (als een specifieke 
vakanties in werking is) 
Vakantie Vakantie van kracht 

Zone (als gebeurtenis plaatsvindt in 
een specifieke zone): 
Zone Functietoets #0, #1, …#9   

(Behoort tot de toetsenbord 
functietoetsen.) 
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Zone Aan 

Als de zone volledig scherpgesteld is 
(AAN). 

Zone Deelstand 2 (toekomst gebruik) 

Als het scherpstelniveau DEELSTAND 2 is 
(toekomst gebruik). 

Zone Deelstand 1 

Als het scherpstelniveau DEELSTAND is. 

Zone Deelstand (1 of 2) 

Scherpgesteld naar DEELSTAND.  
(Deelstand 2 = toekomst gebruik 

Zone Uit 

Als het scherpstelniveau UIT is. 

Zone Niet Aan 

Als het scherpstelniveau "Uit" is of 
"Deelstand". 

Zone Niet Uit 

Als het scherpstelniveau "Deelstand" is of 
"AAN". 

Zone Alarm 

Als zone staat op ALARM.  Herstart als 
punt(en) herstellen of sirene time-out volgt 
(bevat psuedo's & sabotages) 

Zone Was in alarm 

Als zone IN ALARM WAS. Dit geldt alleen 
voor ingangspunten in alarm, bijv. NIET 
voor systeemprobleem (wist als de zones 
in alarm worden uitgeschakeld en daarna 
terug ingeschakeld.) 

Zone Sirene brand (1 sec.) 

Volgt ALARM sirene - continu voor 
INBRAAK/NOODTOESTAND en geeft 1 
sec aan/uit voor BRAND. 

Zone Sirene brand (2 sec.) 

Volgt ALARM sirene - continu voor 
INBRAAK/NOODTOESTAND en geeft 2 
sec aan/uit voor BRAND. 

Zone Sonalert (E/E tonen bij Deelstand) 

Volgt sonalert, bel & levert 
Ingang/uitgangstonen bij scherpstelling 
naar DEELSTAND & AAN. 

Zone Sonalert (Geen E/E tonen bij Deelstand) 

Volgt sonalert, bel & levert geen 
Ingang/uitgang bij scherpstelling naar 
DEELSTAND, maar levert 
Ingang/uitgangstonen bij AAN. 

Zone Verlengde vertraging ingangstonen 

Volgt garage/verlengde vertraging 
ingangstonen 

Zone Overbruggingen 

Als een punt in deze zone OVERBRUGD 
is. 

Zone Brand 

Als een ‘BRAND’ punt in alarm is in deze 
zone. 

Zone Overval 

Als een punt ‘OVERVAL’ in alarm is in 
deze zone. 

Zone Bijkomende waarschuwing 

Als een punt ‘AUX WAARSCHUWING’ in 
alarm is in deze zone. 

Zone Kluis 

Als een punt ‘KLUIS/BRANDKAST’ in 
alarm is. 

Zone Inbraak 

Als een punt ‘INBRAAK’ in alarm is in deze 
zone. 

Zone Controle 

Als een 'Controle‘ punt in alarm is. 

Zone Apparatuur 

Als een 'Apparatuur’ conditie in werking is. 

Zone Looptest 

Zone is in ‘Lopen’ of ‘Overval' test. 

Zone Ingang/Uitgang 

Als zone Ingang/Uitgangsvertraging bezig 
is – geeft dit continue output 
(DEELSTAND & AAN). 

Zone Ingang 

Als zone Ingangsvertraging bezig is - geeft 
dit continue output (DEELSTAND & AAN). 

Zone Afsluiten 

Als zone Uitgangsvertraging bezig is - 
geeft dit een continue output 
(DEELSTAND & AAN). 

Zone Gereed 

Als de zone 'Gereed voor scherpstellen' - 
d.w.z.,alle punten zijn beveiligd. 

Zone Venster openen 

Als het actieve/open venster van het 
zoneschema in werking is. 
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Zone Sluiten 

Als het zoneschema binnen de 15 minuten 
vervalt. 

Zone Deur ontgrendeld 

Zone Deur geblokkeerd 

Zone Deur opengehouden 

Zone Deur geforceerd 

Zone Deur sabotage 

Deur saboteert (deurcontact conditie: geen 
EOL-resistor enz.) 

Zone Deur open 

Zone Deur beveiligen 

Zone Deursensor probleem 

Deursensor problemen (sensor voor 
magnetische vergrendeling niet ok) 

Zone Paniek token detectie 

Zone Teller bereikt minimum 

Beschouwd 'leeg'; Gebruikersaantal <= 
Minimum 

Zone Teller bereikt maximum 

Beschouwd 'vol'; Gebruikersaantal >= 
Maximum 

Zone Geen activiteit gedetecteerd 

Zone Activiteit gedetecteerd 

Zone 15 Min voor gepland Scherpstellen naar 
"Aan" 

Zone 15 Min voor gepland Scherpstellen naar 
"Deelstand" 

Zone 15 Min voor gepland Onscherp Scherp naar 
"Uit" 

Zone Schema Binnen interval 

Zone Auto-commando Schema Binnen interval 

Zone Sluiten mislukt 

Zone Een punt in sabotage in de zone 

Zone Scherpgesteld met overbruggen van kracht 

Zone Geforceerd scherpstellen 

Scherpgesteld met enkele ingangspunten 
'uitgeschakeld'. 

Zone Gebruiker blokkeren in werking 

Re:  foute kaart/PIN bewaking. 

Zone Rondlopende patiënt gedetecteerd 

Zone Versie "E" sirene 

Zone Versie "E" bevestigd alarm knipperlichten 

Zone Versie "E" Brand 

Zone Versie "E" persoonlijke aanval 

Zone Versie "E" onbevestigd alarm 

Zone Versie "E" ingesteld/opgeheven 

Zone Versie "E" fixering/brand fout 

Zone Versie "E" overbruggen in werking 

Zone Versie "E" bevestigd alarm 

Bevestigd alarm – Europese versie (Actief 
als meer dan een detector geactiveerd is 
tijdens een enkele scherpgestelde status). 

Versie "E":  behoort tot de Europese 
bewakingsvereisten. 

Punt (als gebeurtenis plaatsvindt bij 
een specifiek punt): 
Punt Normaal (OK) 

Punt Openen (uitgeschakeld of gesaboteerd--ieder 
moment) 

Punt Open (onscherp) 

Uitgeschakeld of sabotage als zone Uit is of 
Deelstand 

Punt Open (scherpgesteld) 

Uitgeschakeld of sabotage als zone AAN is. 

Punt Alarm 

Uitgeschakeld als zone AAN is. 

Punt Overbrugd 

Punt Voorbewerken vertraging 

Prealarm waarschuwing is in werking. 

Punt Sabotage 

Punt Punt in vertraging 

Punt is in vertraging. Volgt een aangepast 
punttype dat een tijdsvertraging heeft. 

Punt Bevestigd puntcommando 

Positieve bevestiging van commandopunt 
activering. 

Output (behoort tot andere output): 
Output Real output staat Aan 

Output Vergelijking is WAAR 

Output Handmatig commando in werking 

Deur (als gebeurtenis plaatsvindt 
bij een specifieke deur): 
Deur Ontgrendeld 

Deur Geblokkeerd 

Deur Opengehouden 

Deur Geforceerd 

Deur Sabotage 
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Deurcontact circuit uitgeschakeld of in 
kortsluiting. 

Deur Openen 

Deur Veilig 

Deur Sensor fout 

Sensor voor magnetische vergrendeling niet 
OK. 

Deur Geblokkeerd door vergrendeling 

Deur Rondlopende patiënt gedetecteerd 

Deur Deuringang vertraging van kracht 

Elevator (behoort tot een specifieke 
elevator/lift cabine): 
Elevator Off-line 

Elevator Cabine vrije toegang 

Elevator Relais kaart(en) off-line 

Elevator Brand input geactiveerd 

Elevator Overbruggen 

Elevator Cabine lezer sabotage 

Elevator Cabine paniekknop 

Verdieping (behoort tot een 
specifieke elevator/lift cabine): 
Verdieping Verdieping niet beveiligen 

Module (behoort tot een 
uitbreidingsmodule): 
Module Online 

Module Sabotage 

Module Communicatie probleem (substitutie & 
communicatie) 

Communicatie storing of apparaat vervangen.

Module Batterij probleem 

Module Gebruiker aangemeld (LCD-toetsenborden) 

Suite (behoort tot een toetsenbord 
voor suitebeveiliging): 
Suite Alarm 

Suite Brand 

Suite Sabotage 

Suite Sirene/Sonalert 

Suite Communicatie probleem 

Suite Normaal 

Geen alarm, Brand, Sabotage, 

Sirene/Sonalert of Communicatieprobleem 

Suite Deelstand 

Suite Aan 

Suite Deelstand of Aan 
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PC thema's en software 
installatie 

Welkom 

De volgende onderwerpen behandelen de 
verschillende aspecten voor installatie en 
activering van een nieuw systeem.  Voor de 
beste resultaten, verzeker u ervan alle 
volgende installatie onderwerpen te scannen 
en de stappen in de secties die behoren tot 
de installatie waarover u beschikt.   

Aanbevolen computer specificaties 

Overzicht 

PC en RAM 
(P4 Class) Windows-versie 

 
Director  

XP Pro / 
2003 Server 
(Std.) 

Windows  
Vista ** 

Installatie …met het huidige service 
pack.   

Alleen Director 
Client 

2 GHz 
1 GB 

2 GHz 
2 GB 

Standalone PC 
Systeem 

2 GHz 
1.5 GB 

2 GHz 
3 GB 

Busy Director 
Server 

3 GHz 
2 GB 

3 GHz 
4 GB 

 160 GB 

Video / Monitor 1024 x 768 of hoger 

 DVD of CD ROM drive 
USB-poort 

** Microsoft Vista: De 'Home' en 'Server'-versies van 
Microsoft Vista worden NIET ondersteund.  
    (U kunt ook voor meer details en informatie de 
Director CD en verpakking raadplegen.)   

Tip:  u heeft mogelijks de Windows-CD nodig bij het 
instellen van een paneelverbinding.  

Director Server PC:  voor optimale prestatie, bevelen 
we het uitvoeren van de Director (server) software aan 
op een toepassingspecifieke PC.   

Windows XP Home:  de Guardall Director is NIET 
bedoeld om te worden gebruikt onder de "Home-
"versie van Windows XP. 

Windows NT, Millennium (ME), en Windows 2000 en 
ouder:  NIET ondersteund.   

Service pakketten:  het is steeds aangeraden om de 
‘service pakketten’ te actualiseren die beschikbaar 
zijn voor uw MS Windows versie, en die te installeren 
wanneer nieuwe versies beschikbaar worden.   

MS Sql Server-toepassingen:  vanaf V4.7, gebruikt 
de Guardall Director software Microsoft SQL server 
2005 Express en vereist toepassingspecifieke 
toegang tot deze component.  Misschien bent u niet 
in staat om andere software-toepassingen uit te 
voeren (op dezelfde PC) die ook deze component 
gebruiken.  Uitzondering:  als u SQL-
serverondersteuning selecteert tijdens de installatie, 
wordt de database beheerd via een MS SQL-server 
(2000 of 2005) PC en wordt u gevraagd om 
wachtwoorden in te voeren die de Director software 
toelaten om te verbinden met zijn database.   
Verwijderen van oude Aciviteiten of Audit Logs 
(Opschonen): 

Versie (2005) Noot 

Snel   Installeren (typisch)  
(beheerd door Director software). 

Standaard 

Werkgroep 

Enterprise 

SQL-server installatie-optie  
(beheerd door SQL-server).   

Verwante onderwerpen:  "Geavanceerde database 
karakteristieken"   

IP-connectiviteit ( V3.30 software en/of panelen):  
de instellingen voor IP-verbindingen worden apart 
gedocumenteerd  Voor de behoeften van de IP-
adressen, raadpleeg de installatiehandleiding 
geleverd bij de IP-interface (kan zich ook op de 
Director-CD bevinden in PDF-formaat). 
Meer:   IP Connectivity.   

UPS-aanbeveling 
Standaard beste praktijken bevelen aan 
om alle servers en kerncomponenten van 
veiligheidssystemen te beschermen door 
een geschikt UPS-systeem, inclusief 
piekbescherming.   

Andere software 
De Guardall Director software werkt niet 
tegelijkertijd op een NetVision 
opnamestation PC, of op een PC met 
Netvision v2.1 software voor een station 
op afstand.  (Voor de software van het 
station op afstand, gewoon opwaarderen 
naar v2.2 of hoger.) 
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Gebruikte netwerkpoorten (443 en 
80) 
The Director software vereist exclusieve 
toegang tot poorten 443 en 80, en deze 
mogen niet op het netwerk geblokkeerd 
zijn.   
Noot:  Poort 80 wordt gebruikt voor 
softwaredownloads op afstand.   

Vereiste Windows/netwerk services 
(enkele PC of client-server) 
De volgende services/protocols moeten 
worden geïnstalleerd op de Guardall 
Director-PC (Director-server PC indien 
van toepassing).  Dit wordt gewoonlijk 
uitgevoerd door uw netwerk administrator 
of IT departement--naargelang van 
toepassing: 

 Client voor Microsoft netwerken;  
 Internet Protocol (TCP/IP); 
 "Bestand en printer delen in Microsoft 

netwerken". 

er moet een netwerkkaart of "MS-
kringloop adapter" worden geïnstalleerd.  
Ook "Workstation" en "Server" services 
moeten geïnstalleerd worden en in 
uitvoering zijn (zie onder:  

 Controlepaneel, Administratieve tools, Services;  
en/of:  
 Met de rechter muisknop klikken op "Netwerk 
omgeving", Eigenschappen, Services").   

Virus-checker software 
Verzeker u ervan de databestanden (virus 
definities) voor uw virus software 
geactualiseerd zijn.  Als de Norton anti-
virus verkeerd rapporteert dat 
"ikernel.exe" geïnfecteerd is, 
download en installeer dan de laatste 
databestanden vanaf   
http://www.norton.com.  

Video adapter 
Video adapter die SVGA-resolutie (800 x 600) 
ondersteunt in meer dan 256 kleuren (bijv. ‘felle kleur’ 
of ‘ware kleur’).   

Tip:  XGA resolutie (1024 x 768) wordt aangeraden.   

Weergeven   
SVGA-kleurenmonitor van hoge kwaliteit. 
(Aangeraden voor 1024 x 768 resolutie:  Plat paneel: 
minstens 14”;  Buis:  minstens 17”.) 

Twee monitoren:  als u de feature Windows twee-
monitoren gebruikt, dan moet die aan de 
rechterkant verbonden/ingesteld zijn als monitor #1. 

Muis/aanwijzingsapparaat  
Een muis (of ander type 
aanwijzingsapparaat) uitgerust met een 
schuifwieltje is aangeraden.  Dit 
vergemakkelijkt het schuiven binnen de 
formulieren en in de online help. 

Harde schijf 
Minstens 500 MB vrije ruimte wordt 
aangeraden als Windows wordt uitgevoerd 
bij een volledige installatie en typische 
database.   
De software installatie kan het volgende bevatten:  
 De Director software;   De kaart-badging software;  
 MS Internet Explorer componenten;   MS SQL-
server componenten. 

Om een demonstratie te geven, kan u installeren met 
slechts 200-250 MB beschikbare ruimte (terwijl 
Windows actief is), maar dit is NIET aangeraden voor 
een directe/werkende installatie. 

Opmerking:  voor uitgebreidere/drukkere 
systemen zal bijkomende ruimte op de 
harde schijf nodig zijn.  (Toch tast dit 
waarschijnlijk uw PC-specificaties niet 
aan, gezien de kleinste harde schijven die 
vandaag beschikbaar zijn in de rangorde 
van meerdere giga’s liggen.)  

Software media/andere schijven 
CD-ROM schijf, dubbele snelheid (2X) of 
hoger. 

Communicatie poorten 
(seriële/USB) 
Eén vrije seriële poort (COMx) is vereist 
voor iedere directe paneelverbinding (en 
extern modem), naast alle seriële poorten 
gebruikt door een muis, of andere 
apparaten.  Één USB-poort is ook nodig 
(Director-server PC) voor de software 
'activeringssleutel'.   
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Opmerkingen:  hulpmiddelen voor seriële poorten 
kunnen niet ‘gedeeld’ worden.  Bij een multi-PC 
systeem (client-server), kunnen paneelverbindingen 
verspreid worden over de beschikbare workstations 
naargelang gewenst.   
De activeringsleutel werkt met de geleverde 
licentiemanager software om de software licenties en  
maximum systeemcapaciteiten te beheren. 

Modems (voor op afstand beheerde 
panelen) 
Panelen kunnen communiceren met de 
Director software via een directe 
kabelverbinding, een inbelmodem of een 
IP-verbinding.   

xL panelen (klein moederbord) 
onversteunen een modemmodule die in 
het paneel van het moederbord kan 
worden gestoken.   

ISM-panelen (vierkante moederborden) 
gebruiken een ingebouwde modem/kiezer 
voor kleine accounts, of een externe 
modem zoals hieronder beschreven.   
Tip:  Voor details over de modemverbinding en -
configuratie, raadpleeg de Hardware of  
Installatiehandleiding voor uw paneel.   

Modems vereist die een 
verbindingssnelheid van 38 400 baud 
ondersteunen (bijv. V90 compliantie).  Het 
is best om hetzelfde merk van PC en 
paneel(en) te gebruiken.  Een US 
Robotics Sportster 56K modem wordt 
aangeraden. 
De LASAT Safire 560 Voice Modem werd eveneens 
getest en kan, indien gewenst, worden gebruikt.  
Uitzondering:  deze modem kan niet gebruikt in 
combinatie met de Bell 103 (300 baud) 
ondersteuning die is ingebouwd in de panelen.  De 
Bell 103 verbindingen vereisen een USR Sportster 
56K modem in de PC. 

Modems voor panelen moeten een seriële 
verbinding ondersteunen.  Deze modems 
moeten "Auto-Answer" (auto-antwoord) 
ondersteunen en ook een verbindingssnelheid 
van "38,400 baud", via fysieke schakelaars of 
programmeerbaar in het ramgeheugen dat niet 
onderhevig is aan energieonderbrekingen. 

Als panelen in het Guardall Director systeem 
moeten inbellen om activiteitsberichten te 
verzenden, dan vereist ieder paneel een eigen 

toepassingsgerichte modem.  Indien dit niet 
het geval is, dan kunnen tot 30 panelen samen 
worden verbonden (via RS485) om één 
modem te delen.  

Opmerkingen:  modems vereisen een 
directe/analoge telefoonverbinding.  Er werd 
getest met een US Robotics Sportster 56K 
modem.  Details worden bijgeleverd over hoe 
dit model van modem moet worden ingesteld.  
Andere merken en modellen vereisen 
misschien meer gedetailleerde kennis van 
modemconfiguratie. 

Printer en parallelle printerpoort 
Om rapporten af te drukken, kan u iedere 
printer gebruiken die wordt ondersteund 
door uw Windows versie (in staat om af te 
drukken aan een gepaste snelheid onder 
MS Windows). 

Systeempanelen 
De hoofdpanelen moeten over een 
actueel moederbord beschikken en de 
'EPROM' chip moet compatibel zijn met 
deze software.  Bestaande/oudere 
panelen moeten worden geactualiseerd of 
vervangen.  Tip:  voor details, verwijs naar de 
instructies die bij uw paneel upgrade kits worden 
geleverd. 

Voor de optie foto-badging 
De optie foto-badging ondersteunt deze 
apparaten: 
Video-opname apparaat:  deze functie werkt 
met ieder video- of video digitizer-kaart en 
ondersteunde camera, of met een video-
opname apparaat dat compliant is met de 
"TWAIN" of "Wintab" standaard. 
Schrijftablet:  iedere schrijftablet die werkt 
met uw versie van Windows kan gebruikt 
worden om handtekeningen vast te leggen.  
Handtekeningen kunnen ook gefotografeerd 
worden of ingevoerd met de muis, maar een 
schrijftablet wordt meestal aanbevolen. 
Kaart printer:  iedere gewenste printer die werkt met uw 
versie van Windows kan gebruikt worden. 
Installatie:  deze onderwerpen moeten geïnstalleerd 
worden volgens de instructies van de fabrikant die 
worden bijgeleverd. 
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Tip:  als u toegang heeft tot het Internet, dan is het altijd 
meest aangeraden om de laatste beschikbare drivers 
voor uw apparaten te downloaden en te installeren. 

Installatie en instelling van seriële 
poort 

Iedere PC die met directe of 
modempaneelverbinding(en) moet worden 
gekoppeld, moet vrije seriële poort(en) 
beschikbaar hebben.  Tip:  Bij een installatie 
met meerdere PC's (client-server), kunnen 
de paneelverbindingen gespreid worden 
over meerdere PC's zoals gewenst. 

Windows zal normaal automatisch de 
nieuwe seriële kaart/poort detecteren als u 
de computer opstart (nadat de nieuwe 
seriële kaart is geïnstalleerd).  Als alternatief 
kan u Nieuwe Hardware toevoegen uit het 
venster "Controlepaneel" selecteren.  Voor 
details over de installatie of instelling van 
een seriële kaart die niet insteeklaar is, 
raadpleeg de documentatie geleverd bij de 
seriële kaart. 

OPMERKING:  deze software vereist seriële poorten 
die GEEN computer 'resources'.  Verzeker u er van dat 
alle toepasbare seriële poorten (COMx) staan ingesteld 
als uniek onderbreken (IRQ) en adres (I/O bereik).  Dit 
kan uitgevoerd via het Windows 'Configuratiescherm'.  
(Vanuit het menu Start, selecteer Instellingen, 
Configuratiescherm, Systeem en Apparaatbeheer.) 

Een busmuis kan geïnstalleerd worden om een extra 
seriële poort te bevrijden, indien nodig. 

Vereiste Windows-instellingen 

Microsoft Internet Information 
Services (IIS) 
Vanaf Director v4.7, dient u erop toe te 
zien dat het Microsoft Internet Information 
Services (IIS) component van Windows 
NIET geïnstalleerd is: 

1) Open Windows Instellingen:   [Start] 
menu, select Instellingen (indien van 
toepassing), en ga daarna naar 
Controlpanel. 

2) Dubbelklik op Programma’s 
toevoegen/verwijderen, en selecteer 
daarna Toevoegen/Verwijderen van 
componenten on the left. 

3) Zoek naar Microsoft Internet 
Information Services (IIS) in de lijst.  
Indien deze NIET geselecteerd is (niet 
aangevinkt), kunt u het scherm 
eenvoudig verlaten.   

4) Indien deze WEL geselecteerd is 
(aangevinkt) deze aanklikken om uit te 
zetten en daarna de knoppen 
[Volgende] en [Afsluiten] gebruiken 
om het proces af te sluiten.   

Windows datumformaat 
Om millenniumbestendig te zijn moet het 
korte datumformaat voor Windows ingesteld 
worden om een jaartal met 4 tekens te 
bevatten (yyyy). 

1) Selecteer Instellingen (in het menu 
Start), en daarna Controlepaneel. 

2) Dubbelklik op Regionale instellingen, 
en selecteer dan het tabblad Datum. 

3) In de zone "Korte datumstijl", voert u of 
selecteert u een waarde die yyyy (4 
tekens) bevat voor het jaartal (zoals 
yyyy-MM-dd).  Klik daarna op 
Toepassen om een voorbeeld te 
bekijken in de zone "Korte 
datumvoorbeeld".   

4) Klik op OK als u klaar bent. 

Weergave-instellingen van Windows: 
Open het 'Controlepaneel' van Windows 
door het menu Start te openen, selecteer 
Instellingen en daarna Controlepaneel.  
Dubbelklik daarna op Weergave, selecteer 
het tabblad Instellingen en daarna de 
volgende onderwerpen: 

 1024 x 768 (XGA) resolutie indien 
ondersteund, anders 800 x 600 (SVGA);   

 hoge kwaliteit of ware kleuren indien 
ondersteund, zoniet "256 kleuren"; 



 

276 Guardall Director V4.74 Gebruikershandleiding 21-0381D v4.7.4 

 kleine lettertypes (GEEN grote 
lettertypes).  Tip:  Klip op [Geavanceerd] 
om de grootte van het lettertype te 
controleren. 

Klik op OK op het einde en beantwoord 
gepast alle bijkomende schermen die nog 
verschijnen.  

Windows bevoegdheden:  
Algemene bevoegdheden:   
+ De bevoegdheid Windows 

administrator is nodig bij de installatie 
van de Guardall Director software of om 
poorten in te stellen, en/of modems via 
de Guardall Director communicatie-
software. 

Windows Firewall-instellingen 
+Vanaf Windows XP service pack 2 

(SP2), bevat MS Windows een software 
firewall die niet-bevoegde toegang 
blokkeert via een netwerk en/of het 
Internet.  Director software 
componenten en de poorten die ze 
gebruiken moeten worden 
geïdentificeerd voor de Windows 
firewall.  Dit wordt behandeld in de 
eigen sectie (>>).   

Om reservekopieën van de database 
toe te laten bij een gedeelde netwerk 
schijf 
De "MSSQL$Guardall" ** service moet 
starten met een domeinaccount account 
en dat account moet schrijftoegang krijgen 
op het specifieke logische station/map 
gebruikt voor de database back-ups.   
** Sql Server uitzondering:  als de Director database 
wordt beheerd via de SQL server, dan wordt de 
service/instantie "MSSQLSERVER" genoemd (of iets 
anders zoals gedefinieerd wordt door de SQL server 
administrator.)   
Stappen: 
Fase 1::  Director-Server PC (de PC met 
de "...DirectServer.exe"):   

 Vanuit het Windows [Start] menu, 
selecteer Instellingen, 

Configuratiescherm, 
Administratieve Extra, Services;  
  Dubbelklikken op MSSQL$Guardall 
(b.v., of MSSQLSERVER);   Ga naar 
Aanmelden ;   Selecteer "Dit account";  
 [Bladeren] naar en/of het specifieke 
domeinaccount invoeren (b.v., 
Domein\AccountNaam);   Invoeren van 
hun netwerk aanmeldingswachtwoord in 
de twee volgende velden;  Klik op [OK]. 

Fase 2: PC met de Gedeelde 
Station/map:   
Windows Explorer opstarten, het station of 
de map localiseren die voor back-ups 
moet gebruikt worden en er met de 
rechtermuisknop op klikken en selecteer 
Delen uit het pop-up-menu.  Ga daarna 
naar Veiligheid , en zorg ervoor dat het 
gespecificeerde account uit de vorige stap 
de "schrijf" machtigingen krijgt.   
Schijf geformatteerd als NTFS:  dit zal 
vereist zijn voor de schijf/partitie zowel als 
voor de specifieke map, zoals van 
toepassing. 

SQL-server ondersteuning:  Gebruiker 
'Aanmeldingen' en wachtwoorden:   

Met Director V4.10, kan het IT-
departement van uw bedrijf zich optioneel 
bezig houden met de database onder de 
SQL-server.  (Deze functie staat ook bekend 
als de "Open database".)  Als u deze 
functie selecteert, wordt u gevraagd om 
nieuwe wachtwoorden of optioneel om 
aangepaste aanmeldingsinformatie in te 
voeren die werd ingesteld bij de SQL-server 
PC.   
MS Sql Server-toepassingen:  vanaf V4.7, gebruikt 
de Guardall Director software Microsoft SQL server 
2005 Express en vereist toepassingspecifieke 
toegang tot deze component.  Misschien bent u niet 
in staat om andere software-toepassingen uit te 
voeren (op dezelfde PC) die ook deze component 
gebruiken.  Uitzondering:  als u SQL-
serverondersteuning selecteert tijdens de installatie, 
wordt de database beheerd via een MS SQL-server 
(2000 of 2005) PC en wordt u gevraagd om 
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wachtwoorden in te voeren die de Director software 
toelaten om te verbinden met zijn database. 

Andere geavanceerde database functies vereisen 
eveneens gebruiker ‘aanmeldingen’ die moeten 
gedefinieerd worden.  Voor een typisch systeem, 
(d.w.z. niet met SQL-server) moeten deze handmatig 
ingevoerd worden.  Verwante onderwerpen:  
"Geavanceerde database karakteristieken".   

Software installatie voor een 
ongebruikt/nieuw systeem 

Opmerkingen 
Paneel & software revisies:  vanaf V3.20 is de 
Guardall Director software compatibel met de paneel 
firmware v2.0 en hoger (alhoewel sommige functies 
zullen vereisen dat de paneel firmware en/of modules 
worden bijgewerkt).   

Geassocieerde panelen moeten hetzelfde revisieniveau 
hebben en de Director software moet typisch worden 
bijgewerkt tot hetzelfde niveau of hoger.   

Opmerkingen: panelen V3.3 zijn vereist voor de IP-
verwante functies.  ISM V1.x en oudere panelen 
moeten bijgewerkt of vervangen worden (raadpleeg de 
instructies die bij uw paneel upgrade kit worden 
geleverd). 

Client/server tip:  bij installatie van een multi-PC 
systeem wordt de software eerst op de Guardall 
Director server geïnstalleerd en daarna op de client 
PC's.  Opmerking:  client PC's kunnen niet gebruikt 
worden tot de server is geïnstalleerd en werkt, en de 
client PC's werden geïdentificeerd voor de server—
zoals hieronder beschreven in de referenties.  Client-
server werking wordt ondersteund door uw 
activeringsleutel en 'licentie-manager' software. 

Director server en workstations:  de Director server 
PC mag niet verward worden met uw netwerk server 
PC, of met netwerk-verwante componenten, software of 
drivers.  Director server:  de PC aangesloten op een 
netwerk bevat "...Director-server.exe"; Director client-
workstation:  iedere PC in een netwerk die het 
hoofdprogramma Guardall Director bevat (operator 
client).  Tip:  als de toepasbare software is 
geïnstalleerd, kan de Director server PC ook gebruikt 
worden als een operator workstation. 

Activeringsleutel:  de activeringsleutel die wordt 
geleverd bij de software laat toe om 90 dagen te 
werken met de standaard functies.  Voor extra 
functies, client-server werking of langere duur moet 
u het licentie-manager programma uitvoeren (na 
installatie van de software).   
Voor details, raadpleeg de sectie “Software activering 
en licentie”.   

"Database kan niet geopend voor foto-badging":  
als u dit ziet bij het opstarten van de Director software, 
installeer dan de Microsoft DAO software (opnieuw) 
vanaf de Guardall Director CD (d:\Guardall Director 
Instelling\DAO\setup.exe). 

Stappen 
1) Installeer de nieuwe software met de 

CD: 

 Steek de CD-ROM in het station en 
wacht tot het scherm voor de 
'automatische' installatie verschijnt.   
(Als het scherm voor de automatische installatie 
niet verschijnt, verwijder de CD en terug in het 
station steken of gebruik Windows Explorer om 
het programmabestand "Setup.exe" uit te voeren 
op de CD.) 

 Beantwoord de schermen die 
verschijnen door de vereiste informatie 
in te voeren en kies de gepaste 
selecties voor uw installatie.   

Opmerking:  Sommige fasen van de 
installatie kunnen een tijd duren – waarbij 
slechts een zandloper wordt weergegeven 
(zorg ervoor dat deze zelf afsluit). 

Als u wordt verzocht om bestaande bestanden te 
overschrijven:  over het algemeen kan u “Ja” selecteren 
om bestaande bestanden te overschrijven.  
Uitzondering:  als de bestanden worden aangemeld 
als ‘Alleen-lezen’, selecteer dan “Nee”. 

Software Componenten:  raadpleeg de beschrijvingen 
hieronder om te beslissen welke software componenten 
te installeren: 

 Operator client:   voor iedere PC die als een 
Guardall Director workstation moet gebruikt worden.   
(Een installatie met meerdere PC's moet ook op de 
Guardall Director-server PC worden geïnstalleerd.) 

 Communicatie client:  voor iedere PC die met een 
paneel-/modemverbinding moet geassocieerd 
worden.   
(Deze kan onafhankelijk worden gebruikt of samen 
met andere software componenten.) 

 Server:  voor de PC die de Guardall Director 
database bevat—d.w.z. de server (of enkele) PC. 

Tip:  één of alle software componenten kunnen 
geselecteerd worden al naargelang van toepassing 
(maar de “Server” zal slechts op één PC worden 
geselecteerd.) 
2) Selecteer [Volgende] of [Voltooien] 

zoals vereist om de installatie te 
voltooien.  
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Als service installeren?:  selecteren als u de 
Director componenten wilt doen functioneren als 
niemand is aangemeld bij MS Windows.   
V4.7: De director-server en communicatie-client 
worden automatisch als een service geïnstalleerd.  

3) Verzeker u ervan de PC opnieuw op te 
starten als dat wordt gevraagd.  Tip:  na 
het opnieuw opstarten, zal een “DB Generator” 
hulpprogramma een standaard opstart database 
creëren voor de Guardall Director software. 

4) Multi-PC (Client-server systemen):  
installeer de Guardall Director software 
op de extra PC's. 

Cyclische ID-codes voor iedere client 
PC:  na installatie van de software bij 
ieder client workstation, de software 
starten, Help, Info... en de "Cyclische 
ID" code noteren omdat die nodig zal 
zijn om de server aan te duiden dat 
toegang moet gegeven tot de database 
voor al deze workstations.   
Dit is vereist voor de Guardall Director software en 
ook voor de Communicatie software, zoals van 
toepassing. 

(Om de software te starten: open het menu Start, 
selecteer Guardall Director V4, gevolgd door 
Programma’s en Guardall Director.)                    
Tip:  als u wilt, kan u de ID-codes knippen en 
plakken in het “Kladblok” of in “MS Word” en een 
floppy-disk gebruiken om het bestand naar de 
server PC te transporteren (voor registratie).   

Op dezelfde manier zal u de "Cyclische ID" code 
moeten registreren uit de Communicatie software 
op iedere PC die moet geassocieerd worden met 
een verbinding van een alarmpaneel (naast de 
Guardall Director ID/code, zoals van toepassing).   

Detail:  Als de LCD/Telefoonikoon op de Windows-
taakbalk zwart-wit is (kleur = loopt), start u de 
communicatiediensten op door het klikken op het 
ikoon met uw rechtermuistoets en door daarna 
"Starten Communicatie" te selecteren.   
Gerelateerd onderwerp:  Seriële poort / 
Modeminstallatie (Communications Manager) 

Als de servernaam wordt gevraagd:  voer de naam 
in of selecteer hem (of het IP-adres) geassocieerd 
met de server PC en klik op OK (druk op F1 als u 
meer informatie wilt).    

Als een configuratiescherm voor apparatuur 
verschijnt:  indien de “Directe kabelverbinding” of 
modem die u zal gebruiken reeds werd ingesteld 
op de PC, dan kan u die nu selecteren (druk op F1 
indien u meer informatie wilt).   Klik op OK als dit 
scherm klaar is.  Anders klikt u op Annuleren om 
het configuratievenster van de apparatuur te 
sluiten. 

Klik daarna met de rechter muisknop op 
het LCD-/telefoonsymbool aan de 
rechterkant van de Windows taakbalk 
en selecteer Info in het snelmenu.   
Opmerking:  Iedere keer als u het scherm 
"Help,Info" opent, zal een verschillende 
“Cyclische ID” code verschijnen.  Al deze 
nummers kunnen gebruikt worden voor de 
specifieke software toepassing/PC-combinatie. 

5) Als dit klaar is verzeker u ervan de CD 
op een veilige plaats te bewaren. 
Opmerking:  uw software (enkele PC of database 
server) zal moeten geactiveerd worden zoals 
beschreven in “Software activering en licentie” 
(standaard licentie is slechts geldig voor 90 
dagen).   

Client-server opmerking:   eens het 
"Cyclische ID" is verkregen van alle 
client PC's, moet deze informatie 
ingevoerd worden bij de server (om de 
client PC's te activeren).   
Voor details, raadpleeg de sectie “Client/Server 
Toegang en Permissies”.   

Voor details over software activering en licentie, 
instellen van een paneelverbinding en/of van een nieuw 
systeem, doorblader de onderwerpen die volgen, hierbij 
nauwkeurig de stappen volgend in de onderwerpen die 
van toepassing zijn op het type van uw installatie. 
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Updaten van een vroegere versie van 
de software 

Opmerkingen 
Als u de database naar een andere PC moet 
overbrengen:  vooraleer de software update te starten, 
ga naar de betreffende sectie (verder/hieronder). 

Capaciteit upgrade:  als u de systeemcapaciteiten wilt 
Updaten, en dezelfde software revisie wenst te 
behouden, raadpleeg de sectie “Software activering en 
licentie”.   

Client/server tip:  bij installatie van een multi-PC 
systeem wordt de software eerst op de Guardall 
Director server geïnstalleerd en daarna op de client 
PC's.  Director server:  de PC in netwerk die 
"...Director-server.exe" bevat. Opmerking:  client PC's 
kunnen niet gebruikt worden tot de server is 
geïnstalleerd en werkt en de client PC's werden 
geïdentificeerd voor de server-zoals hieronder 
beschreven in de referenties.  Client-server werking 
wordt ondersteund door uw activeringsleutel en 
'licentie-manager' software. 

"Database kan niet geopend voor foto-badging":  als 
u dit ziet bij het opstarten van de Director software, 
installeer dan de Microsoft DAO software (opnieuw) 
vanaf de Guardall Director CD (d:\Guardall Director 
Instelling\DAO\setup.exe). 
Let op: U kunt upgraden van v4.4 of recenter naar 
de meest actuele versie. Oudere software moet 
eerst naar V4.6. worden geüpgraded. Director-
databases v4.4x of 4.5x zal in twee fasen naar 
v4.6 worden geüpgraded, vervolgens – 
automatisch - naar de meest recente versie. Dit 
proces kan enige tijd duren.  

Opmerkingen:  Om te upgraden na v4.7 of de 
Director DB Generator utility handmatig uit te 
voeren, dient u eerst de Director-software  af te 
sluiten, en ook de diensten “Stopzetten" (in plaats 
van alleen service managers af te sluiten).  
Detail:  Rechts klikken op de Director-server (of 
communicatie) Beheerder in het rechterdeel van 
de Windows taakbalk, en daarna "Stoppen…" 
selecteren.  Wanneer u klaar bent, dient u 
Windows af te sluiten en opnieuw op te starten, of 
beide Director services handmatig af te sluiten 
(indien van toepassing).   
Gerelateerde onderwerpen.    
Seriële poort / Modem installeren Installeren 
(Communicatiebeheerder);  + Client/Server zaken 
en de Director Server-beheerder 

Indien u gewaarschuwd wordt over 
certificaatproblemen tijdens een 
software-upgrade 
Vanaf v4.72, ondersteunt de Director 
software validatie-certificaten voor 
additionele beveiliging wanneer operators 
op afstand (en/of communicatie-clients) 
toegang verkrijgen tot de Director-server.   

Het op de hoogte worden gebracht van 
een probleem voordat certificaten zijn 
toegwezen kan als normaal worden 
beschouwd. 

Indien u op de hoogte wordt gebracht over een 
certificaatprobleem 
Doorgaan:  om tijdelijk inloggen mogelijk te maken en 
het negeren van problemen met certificaatvalidatie. 
Doorgaan en niet nog een keer vragen: Als u 
validatiecertificaten tijdelijk niet gebruikt. Tip: Dit zal 
worden gereset wanneer een certificaat wordt 
toegewezen. 
Stoppen: Om het inloggen af te breken als gevolg van 
een verdacht validatiecertificaat. 

Zie ook: Server Validatiecertificaten 

Typische stappen 
1) Verzeker u ervan dat de database 

synchroon is met de systeempaneel(en) 
en dat u over een bijgewerkte 
reservekopie van de database beschikt .   
Voor details, raadpleeg de online help of 
Gebruikershandleiding van de huidige versie van de 
software.  Raadpleeg: 
“Alarmpaneelcommunicatie en updates” of 
"Paneelcommunicatie en updates", en; 
"Reservekopie maken of herstellen van de 
database".   

Opmerking:  met de software V3.3 kan u niet 
direct Updaten vanaf een database reservekopie (u 
moet eerst ‘herstellen’ indien nodig, en daarna de 
software Updaten). 
------------------------- 
Als u klaar bent, sluit dan de Guardall 
Director software af. 

2) Installeer de nieuwe software met de 
CD: 

 Steek de CD-ROM in het station en wacht 
tot het scherm voor de 'automatische' 
installatie verschijnt.   
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(Als het scherm voor de automatische 
installatie niet verschijnt, de CD 
verwijderen en terug in het station steken 
of gebruik Windows Explorer om het 
programmabestand "Setup.exe" uit te 
voeren op het CD-ROM station.) 

 Beantwoord de schermen die 
verschijnen door de vereiste 
informatie in te voeren en kies de 
gepaste selecties voor uw 
installatie.   
+ Als u wordt verzocht om bestaande 

bestanden te overschrijven:  over het 
algemeen kan u “Ja” selecteren om 
bestaande bestanden te overschrijven.  
Uitzondering:  als de bestanden worden 
aangemeld als 'Alleen-lezen’, selecteer dan “Nee”. 

Software Componenten:  raadpleeg de beschrijvingen 
hieronder om te beslissen welke software componenten 
te installeren: 

 Operator Client:  voor iedere PC die als een 
Guardall Director workstation moet gebruikt worden.   
(Een installatie met meerdere PC's moet ook op de 
Guardall Director-server PC worden geïnstalleerd.) 

 Communicatie Client:  voor iedere PC die met een 
paneel-/modemverbinding moet geassocieerd 
worden.   
(Deze kan onafhankelijk worden gebruikt of in 
combinatie met andere software componenten.) 

 Server:  voor de PC die de Guardall Director 
database bevat, d.w.z. de server (of enkele) PC. 

Tip:  één of alle software componenten kunnen 
geselecteerd worden al naargelang van toepassing 
(maar de “Server” zal slechts op één PC worden 
geselecteerd.) 

3) Selecteer [Volgende] of [Voltooien] 
zoals vereist om de installatie te voltooien. 
Als service installeren?:  selecteren als u de 
Director componenten wilt doen functioneren als 
niemand is aangemeld bij MS Windows.   
V4.7: De director-server en communicatie-client 
worden automatisch als een service geïnstalleerd.  

4) De vorige database omzetten voor 
gebruik met de nieuwe software: 
Opmerking:  als u slechts een reservekopie van 
het bestand (.BAK) heeft, dan moet u eerst de 
database herstellen. 

QuickRef:  Guardall Director-Repair.exe  
Reservekopie/Herstellen  [ Database 
herstellen ].   
Verwant onderwerp:  "Terug naar (herstellen van) 
een reservekopie van de Guardall Director 
Database".   

 Selecteer [Ja] als u wordt gevraagd of u 
de database wilt omzetten; 
Tip:  als u handmatig het hulpprogramma voor 
omzetting van de database wilt starten, zoek dan 
naar "Guardall Director-DB Convert.exe" in de map 
“Guardall Director Vx” (niet beschikbaar langs het 
menu [Start]  van Windows).  

 Selecteer de database versie van waaraf 
u bezig bent met Updaten; 

 Klik op de grote knop [Kopiëren…] onder 
in het scherm en beantwoord alle extra 
vragen die verschijnen.  Als dit proces is 
voltooid, klik dan op de X (bovenste 
rechterhoek) om de database 
updatemodule te sluiten. 

 Om de installatie te kunnen voltooien, 
verzeker u ervan de PC opnieuw te 
starten als dit wordt gevraagd (en voer 
alle extra prompts uit die verschijnen). 

5) Multi-PC (client-server systemen):  
installeer de software op alle extra PC's 
naargelang vereist. 
Cyclische ID-codes voor iedere client 
PC:  na installatie van de software bij 
ieder client workstation, de software 
starten, Help, Info... en noteer de 
"cyclische ID" code omdat die nodig zal 
zijn om de server aan te duiden dat 
toegang moet gegeven tot de database 
voor al deze workstations.   
Dit is vereist voor de Guardall Director software en 
ook voor de Communicatie software, zoals van 
toepassing. 

(Om de software te starten: open het menu Start, 
selecteer Guardall Director V4, gevolgd door 

Guardall Director-DB Convert.exe 

 

- (Bronversie):  selecteer de database versie van waaraf u 
bezig bent met Updaten; 

- [Bron naar bestemming kopiëren…]: Klik op deze knop 
om het conversieproces te starten.  
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Programma’s en Guardall Director.)                    
Tip:  als u wilt, kan u de ID-codes knippen en 
plakken in het “Kladblok” of in “MS Word” en een 
floppy-disk gebruiken om het bestand naar de 
server PC te transporteren (voor registratie).   

Op dezelfde manier zal u de "cyclische ID" code 
moeten registreren uit de Communicatie software 
op iedere PC die moet geassocieerd worden met 
een verbinding van een alarmpaneel (naast de 
Guardall Director ID/code, zoals van toepassing).   

Detail:  Als de LCD/Telefoonikoon op de Windows-
taakbalk zwart-wit is (kleur = loopt), start u de 
communicatiediensten op door het klikken op het 
ikoon met uw rechtermuistoets en door daarna 
"Starten Communicatie" te selecteren.   
Gerelateerd onderwerp:  Seriële poort / 
Modeminstallatie (Communications Manager) 

Als de servernaam wordt gevraagd:  voer de naam 
in of selecteer hem (of het IP-adres) geassocieerd 
met de server PC en klik op OK (druk op F1 als u 
meer informatie wenst).   

Als een configuratiescherm voor apparatuur 
verschijnt:  indien de “Directe kabelverbinding” of 
modem die u zal gebruiken reeds werd ingesteld op 
de PC, dan kan u die nu selecteren (druk op F1 
indien u meer informatie wenst).  Klik op OK als dit 
scherm klaar is.  Anders klikt u op Annuleren om 
het configuratievenster van de apparatuur te 
sluiten. 

Klik daarna met de rechter muisknop op 
het LCD-/telefoonsymbool aan de 
rechterkant van de Windows taakbalk en 
selecteer Info in het snelmenu.   
Opmerking:  Iedere keer als u het scherm "Help, 
Info" opent, zal een verschillende “cyclische ID” 
code verschijnen.  Al deze nummers kunnen 
gebruikt worden voor de specifieke software 
toepassing/PC-combinatie. 

6) Als dit klaar is verzeker u ervan de CD op 
een veilige plaats te bewaren.   
Opmerking:  na update is het mogelijk 
dat ‘reservekopieën’ van de vorige 
database niet meer worden ondersteund.  
Maak onmiddellijk een nieuwe 
reservekopie van de database.  Voor 
details, raadpleeg de sectie 
“Reservekopie maken of herstellen van 
de database”.   

Opmerking:  uw software (enkele PC of database 
server) zal moeten geactiveerd worden zoals 
beschreven in “Software activering en licentie” 
(standaard licentie is slechts geldig voor 90 
dagen).   

Client-server opmerking:  eens het "cyclische 
ID" is verkregen van alle client PC's, moet deze 
informatie ingevoerd worden bij de server (om de 
client PC's te activeren).  Voor details, raadpleeg 
de sectie “Client/Server Toegang en Permissies”.   

Voor details over software activering en licentie, 
instellen van een paneelverbinding en/of van een 
nieuw systeem, doorblader de onderwerpen die 
volgen (/ >>), hierbij nauwkeurig de stappen 
volgend in de onderwerpen die van toepassing zijn 
op het type van uw installatie. 

Als de database moet overgebracht 
naar een andere PC (d.w.z. de 
Guardall Director server PC wijzigen) 

Activeringsleutel en licentie 
Als de database is overgebracht naar een 
andere PC, moet de 'activeringsleutel' (op 
de achterkant van de PC) eveens 
overgebracht worden. Er moet een update 
uitgevoerd worden van de software licentie 
op die PC (na update van de software zoals 
vooraf/hierboven werd beschreven).    
Voor meer details over het Updaten van uw software 
licentie, raadpleeg de sectie “Software activering en 
licentie”.   

Als de communicatie client (modem-
/paneelverbinding) eveneens wordt 
overgebracht:  
 Bezoek iedere gedefinieerde 

"Communicatiepool" en verwijder alle 
apparaten (aan de linkerkant van het scherm), en 
verwijder daarna alle apparaten (aan de 

rechterkant van het scherm).    
Raadpleeg:  communicatiepools voor 
systeempanelen   

 Verzeker u ervan dat de 
nieuwe/vervangen modems en/of "Directe-
kabelverbindingen" werden: 
+ ingesteld onder Windows op de nieuwe PC, en; 
+ toegevoegd via de communicatie software, en; 
+ opgewaardeerd in alle toepasbare 

“Communicatiepools”. 

Raadpleeg:  "Nieuwe installatie? Probeer de 
wizard!", of “Overzicht paneelverbinding”.   
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Een foutbericht als “Kon geen verbinding maken” of 
“Seriële kabel op COMx niet beschikbaar” is een 
aanduiding dat de bovenstaande onderwerpen niet 
werden behandeld. 

Typische stappen:   
Opmerking:  voor een typisch systeem, (d.w.z. niet met 
SQL-server).  Bij overschakeling naar een installatie 
beheerd door een SQL-server zal de database 
automatisch worden overgebracht door het 
installatieprogramma (of de DB-generator). 

Verwante onderwerpen:  Geavanceerde database 
functies  

Bij update van V4.4 of recenter:  in dit 
geval moet u vertrekken van een huidige 
'reservekopie' (.BAK bestand) of de 
bestaande database die moet ‘hersteld’ 
worden en daarna omgevormd met gebruik 
van de nieuwe software. 

Let op: U kunt upgraden van v4.4 of recenter naar 
de meest actuele versie. Oudere software moet 
eerst naar V4.6. worden geüpgraded. Director-
databases v4.4x of 4.5x zal in twee fasen naar 
v4.6 worden geüpgraded, vervolgens – 
automatisch - naar de meest recente versie. Dit 
proces kan enige tijd duren.  

1) Voer een reservekopie uit met de 
bestaande Director software. 
QuickRef:  Guardall Director-Repair.exe  
Reservekopie/Herstellen [ Reservekopie 
Database ].   
Verwant onderwerp:  Reservekopie maken of 
herstellen van de database  

2) Kopieer de reservekopie (BAK 
bestand) naar uw netwerk, of op een 
CD-R, enz., en breng die kopie daarna 
over naar de nieuwe PC (of een 
gepaste map).  

3) Installeer de (nieuwe) Director 
software op de nieuwe PC (inclusief een 

standaard database genererend). 
4) Herstel de database; 

QuickRef:  Guardall Director-Repair.exe  
Reservekopie/Herstellen [ Database 
herstellen ].   
Verwant onderwerp:  "Terug naar (herstellen van) 
een reservekopie van de Guardall Director 
Database".   

Opmerking:  de Director software nog NIET 
starten. 

5) De herstelde database omzetten voor 
gebruik met de nieuwe software. 
QuickRef:  Guardall Director-DB Convert.exe. 
Verwant onderwerp:  Zie stap #4 onder “Updaten 
van een vroegere versie van de software” 
(vorige/hierboven). 

------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

Niet updaten:  als u de bestaande versie 
van Guardall Director (v3.3) overbrengt 
naar een andere PC, voer dan de volgende 
stappen uit: 

1) voer een reservekopie uit met de 
bestaande Director software. 
QuickRef:  Guardall Director-Repair.exe  
Reservekopie/Herstellen [ Reservekopie 
Database ].  Verwant onderwerp:  Reservekopie 
maken of herstellen van de database  

2) Kopieer de reservekopie (BAK 
bestand) naar uw netwerk, of op een 
CD-R, enz., en breng die kopie daarna 
over naar de nieuwe PC (of een 
gepaste map). 

3) Installeer de (nieuwe) Director software 
op de nieuwe PC (inclusief een standaard 

database genererend). 
4) Er werd een bestand Director.XDF 

gecreëerd tijdens de installatie.  
Kopieer dit bestand naar de map met 
uw overgebrachte BAK-bestand. 
Bron XDF-bestand locatie:   
 Windows XP:  C:\Documents and Settings\All 

Users\Application Data\Director, of; 
C:\Documents and Settings\All 
Users.Windows\ Application Data\Director 

5) Voer een reservekopie uit met de 
bestaande Director software. 

QuickRef:  Guardall Director-Repair.exe  
Reservekopie/Herstellen [ Database herstellen ].   
Verwant onderwerp:  "Terug naar (herstellen van) een 
reservekopie van de Guardall Director Database".   
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DCOM-instelling (vereist voor client-server Guardall Director systemen): 

Vanaf v4.7 maakt de Guardall Director-software niet langer gebruik van DCOM 
en wordt er geen DCOM-installatie vereist.  

Firewall-instellingen (bijv. Windows XPsp2) 

Vanaf XPsp2, beschikt MS Windows over een “firewall” die onbevoegde toegang blokkeert 
via een netwerk of het internet. De juiste werking ervan vereist dat director-software-
onderdelen worden toegevoegd die moeten worden geïdentificeerd bij de firewall. (Dit 
gebeurt aan de hand van het Windows “Configuratiescherm” – waarvoor iemand met 
“Administrator”-rechten vereist is voor elke afzonderlijke pc.) 
Opmerking: Als “Windows Firewall” niet wordt vermeld in het Windows-configuratiescherm, dan is deze paragraaf 
niet van toepassing.  

Locator (dit selecteren/ invoeren): [Start], Run, tik "Control" en klik op [OK].  

Klik tweemaal op "Windows firewall" en 
selecteer dan de volgende onderdelen: 

Vereist voor de 
Director Server 

(pc w/ Director-server.exe) 

Vereist voor 
workstation pc’s 

Tabblad Algemeen: 
 Aan (aanbevolen) 

Ja Ja 

Tabblad Uitzonderingen: 
Zorg ervoor dat de volgende programma’s en poorten aan de 
lijst zijn toegevoegd en geselecteerd: 

[Programma toevoegen]:   

 Guardall Director.exe; 

 Guardall Director-Communication.exe; 

 Guardall Director-Server.exe; 

 Guardall Director-Server Manager.exe; 

[Poort toevoegen]:   

 TCP-poorten 80 en 443. (Dit is alleen noodzakelijk voor 
extern downloaden en client/ server-bediening via het 
internet.) 

Nadat er onderdelen aan de lijst zijn toegevoegd, zorg ervoor 
dat ze allemaal in de lijst zijn geselecteerd () voordat op  
[OK] wordt gedrukt om het scherm te sluiten: 

Ja Ja 
 

Opmerking: zoals van 
toepassing.   
Director-server en 
Server-beheer zijn niet 
van toepassing. 
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Software activering en licentie 

Voor extra onderwerpen over software capaciteiten en ondersteunde functies, raadpleeg de sectie 
"Paneelinstellingen van het hele account" en "Systeemcapaciteiten".   

Software "activatiesleutel" 

De ondersteunde systeemcapaciteiten en types van expansie-/toepassingsmodules hangen 
af van de software licentie, die wordt beheerd via een kleine 'activatiesleutel'.   
Activatiesleutel:  de Guardall Director software gebruikt een kleine 'activatiesleutel' om de 
software licentie en optionele functies te beheren.  Dit apparaat moet worden aangesloten 
op de PC met de software database (V4: USB-connector; V3.3.2: Parallelle/printerpoort; 
V3.3.3: één van beide).   

Opmerking:  Director software V4 zal niet opstarten indien de USB-sleutel ontbreekt.   

Software activeren 

De Director USB-veiligheidssleutel of "HASP" moet geregistreerd worden, zoniet zal het Director 
programma stoppen met werken! 
Uw software (activatiesleutel) wordt geactiveerd geleverd om 90 dagen te werken met de standaard functies.   
Voor extra functies, client-server werking of langere duur moet u het licentie-manager programma uitvoeren. 

Waarschuwing:  Licentie validaties kunnen niet worden uitgevoerd over de telefoon.  Ook moeten voor sites 
ZONDER toegang tot het Internet de software activeringssleutels op tijd worden geregistreerd.   Voor meer details, 
zie "Als u alleen toegang heeft tot het Internet vanaf een andere PC", volgt verder/hieronder.    

Dealercode en -wachtwoord 
Voor u van start gaat, zal u een dealercode en -wachtwoord nodig hebben die moeten ingevoerd in de 
Registratie-informatie van de Licentiemanager.  

Zowel dealercode als wachtwoord 
kunnen verkregen worden bij 
Guardall op het nummer +1 
905.206.8436. 

Voer de volgende procedures uit 
om het nieuwe validatie 
sleutelnummer te verkrijgen en de 
veiligheidssleutel te registreren. 

 Na de installatie van het 
Director programma, voert u 
de versie 4 van het 
Licentiemanager programma 
uit (Director Server PC indien 
client-server):  [Start]  
Programma's  Guardall 
Director  Guardall 
Director – Licentiemanager. 

 Het scherm “Informatie” zal openen met een lijst van systeemfuncties die al dan niet zijn 
ingeschakeld en die bij het systeem werden geleverd.  
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Het "Registratie" scherm zal 
verschijnen. Voer de informatie 
in, beginnende met de 
Dealercode. 
 

Als u TOEGANG heeft tot 
het Internet op deze PC 
 Na invoering van de 

registratie-informatie en als 
toegang tot het Internet beschikbaar is op de Director host PC, selecteer dan: 

 en druk op de knop “Volgende”. 

 De Licentiemanager zal u verbinden met de Licentieserver over de Internetverbinding van 
de PC, om de sleutel te registreren. Na een paar minuten moet een bericht verschijnen dat 
de procedure gelukt is en de waarde van uw validatiesleutel zal automatisch worden 
gewijzigd.  

 Klik op de knop “Gereed” onder in dit 
scherm. 

 Het informatiescherm zal opnieuw 
verschijnen met de Sleutel Type Functiewaarde aangeduid als “Geregistreerd”. 

 U kan de Licentiemanager nu verlaten en het Director programma zal volledig functioneel 
zijn. 

Als u alleen toegang heeft tot het Internet vanaf een ANDERE PC 

 Selecteer:  en druk op de knop “Volgende”. 

 Er zal een bericht verschijnen met instructies voor de verbinding met de Internet server op 
een andere PC die geen toegang heeft tot het Internet. 

 Als er een printer is verbonden met de Director host PC, druk dan op de knop 
“Afdrukken…” onder in het scherm Verkoperinformatie.  

 De sleutelwaarde en Verkoperinformatie zullen worden afgedrukt, of u moet deze 
informatie noteren indien geen printer beschikbaar is. 

 Breng deze informatie en de Director versie 4 installatie-CD naar een computer met 
toegang tot het Internet. 

 Gebruik de CD en voer “Veilige Licentie agent” uit van in de CD-map.  

 Selecteer de knop “Registreren” en voer de sleutelwaarde in en de Dealerinfo in dit 
registratiescherm.  Druk op de knop “Volgende”. 

 De licentieagent zal verbinden met de licentie server langs de Internetverbinding van deze 
PC en indien dit lukt, moet een nieuwe validatie sleutelwaarde worden vertoond daar waar 
de vroegere stond. Registreer deze nieuwe sleutelwaarde. Sluit de Veilige licentieagent en 
verwijder de Director installatie-CD. 
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 Neem de nieuwe sleutelwaarde mee naar de host Director PC die de Licentiemanager 
uitvoert en voer de nieuwe sleutelwaarde in i.p.v. de vroegere in het registratiescherm.  
Druk op de knop “Volgende”. Er moet een succesbericht verschijnen. Druk op “Gereed” en 
het informatiescherm zal verschijnen met de Functie Sleuteltype waarde aangeduid als 
“Geregistreerd”. 

 Sluit de Licentiemanager en het Director programma is nu volledig functioneel. 
 

Uw software Updaten (optionele functies toevoegen) 

Om de opgewaardeerde functionaliteit te activeren, zal u het systeem moeten registreren en een nieuw 
validatie sleutelnummer moeten verkrijgen. De volgende registratieprocedures zijn beschikbaar met de 
Director Versie 4. OPMERKING: dit proces moet herhaald worden voor iedere toegevoegde functie.   

 Na de installatie van het Director programma, voert u de versie 4 van het Licentiemanager 
programma uit (Director Server PC indien client-server):   
[Start]  Programma's  Guardall Director  Guardall Director – Licentiemanager. 

 Dit informatiescherm zal verschijnen met uw huidige systeeminstellingen. 

 

 Selecteer [Systeem Updaten] onder in dit scherm. 

 Het opwaardeerscherm zal verschijnen. 

 Voer het optienummer van 15 tekens in dat wordt geleverd bij uw software upgrade, in 
groepen van 5 tekens, in de voorziene vakjes “Optie”.  

  

Als u TOEGANG heeft tot het Internet op deze PC 

 Als uw PC Internet toegang heeft, selecteer dan:   

 Klik op de knop “Gereed” onder in dit scherm. De Licentiemanager zal u verbinden met de 
Licentieserver om uw upgrade te registreren. Na een paar minuten moet een bericht 
verschijnen dat de procedure gelukt is en uw validatiesleutel van 30 tekens zal automatisch 
worden gewijzigd. 

 Klik op de knop “Gereed” onder in dit scherm. 
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 Het informatiescherm zal opnieuw verschijnen met uw nieuwe geactiveerde waarde. 
U kan de Licentiemanager nu verlaten en de Director zal normaal functioneren. 

Als u alleen toegang heeft tot het Internet vanaf een ANDERE PC 
 Als u geen toegang heeft tot het Internet vanaf de Director PC, selecteer dan na het 

invoeren van het optienummer in het Licentiemanager scherm: 

 en druk op de knop “Volgende”. 

 Volg de informatie die wordt getoond met gebruik van de “Licentieagent” op de v4 Director 
installatie-CD op een andere PC die wel op het Internet is aangesloten om een validatie 
sleutelnummer te verkrijgen.    

March Netwerken R4-R5 DVR 
Ondersteuning 

Vanaf Director software v4.7, worden 
March Netwerken R4 en R5 DVR's 
ondersteund via optionele (extra) licentie.   
Noot:  Playback voor video-gebeurtenissen wordt 
NIET ondersteund voor March R4 DVR's.   

Om deze optie te activeren, voer de 
volgende stappen uit: 

1) Activeer uw licentie-optie 
Dit wordt omschreven in voorgaand 
onderwerp: 
"Software-activatering en Licenties" (<<).   

2) De March DVR Drivers installeren 
a) Localiseer de folder op de Director CD:   

d:\…Director Setup\March R4 (or 
R5). 

b) Dubbelklikken om het EXE-bestand in 
die folder uit te voeren.    
(bijv., …DVR_SDK.exe).   

c) Klik [Volgende] en/of [Voltooien] om 
door de schermen die verschijnen 
heen te bewegen en laat daarbij alle 
andere beschikbare opties 
onaangevinkt [als standaard]. 
(GEEN instellingen wijzigen) 

d) Volg alle extra opdrachten die 
verschijnen. 
(PC opnieuw opstarten alleen wanneer 
erom gevraagd wordt).   

Noot:  Indien u met R4 en R5 DVR's werkt, moet u 
zeker zijn dat u beide exe-bestanden laat lopen in 
elke door u gekozen volgorde.   

Netwerk USB HASP-sleutel 
(Director V4.51) 

Inleiding:  
Deze optionele functie maakt het 
mogelijk de Director software direct op 
een PC te draaien zonder USB HASP 
sleutel. Deze functie gebruikt een 
speciale HASP-sleutel en wordt 
ondersteund vanaf v4.51 van de 
Director software. 

Instructies: 
vóór installatie of upgraden van de Director 
software: 

1) Plaats deze USB Netwerk HASP-
sleutel op iedere geschikte PC in het 
netwerk. 

2) Installeer de HASP licentie manager 
software op die PC.   
Detail:  Lokaliseer de map "HaspHL Licentie 
Manager" op de Director CD, en voer uit die map 
het bestand "LMsetup.exe" uit.   
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3) Beantwoord zoals gewenst indien wordt 
gevraagd of u het als een toepassing of 
een service wilt installeren. 
Tip:  installeren als een service betekent dat de 
HASP licentie manager software automatisch start 
wanneer de PC/OS opnieuw wordt gestart en dat 
die software zal werken ongeacht iemand is 
aangemeld of niet.   

4) Verzeker u er van dat de HASP licentie 
manager software op die PC in 
uitvoering is. 

5) Ga verder en installeer de Director 
Software (V4.51) op die PC. 
Opmerking:  de netwerk HASP-sleutel en Director 
PC moeten zich op hetzelfde netwerk ‘subnet’ 
bevinden.   

Tip:  vóór upgraden van een bestaande installatie, 
verzeker u er van dat u een actuele back-up heeft 
van de Director database.   

Software-downloads en 
toegang op afstand (V4.7) 

Inleiding 

Wanneer u begint met v4.7 kunt u de 
director (client)-software via een netwerk 
downloaden of via het internet om deze op 
een externe pc te installeren. Deze vervangt 
de functie van de voorgaande webbrowser 
en ondersteunt alle functies – in plaats van 
een beperkte deelverzameling.  

Eisen 

Tip:  The server(s) and remote clients must be the 
same revision.  If you try to log onto a newer server, 
you'll be asked if you'd like to automatically download a 
software update. 

Om de software te downloaden 
Director-server-pc 

 U dient het IP-adres (of naam) te kennen 
van een pc waarop de Guardall Director-
server-software (v4.7) is geïnstalleerd.  

 Die pc moet actief zijn en de director-
server-service mag niet zijn "gestopt".  

 Poort 80 moet “open” zijn op het netwerk 
en alle firewalls mogen NIET zijn ingesteld 
om downloaden te blokkeren.  

Extern/ Uw pc 

 U dient toegang te hebben tot de director-
server-pc – via een netwerk of het internet. 

 U moet Internet Explorer v6 of hoger 
gebruiken en de internetbeveiliging mag 
niet zijn ingesteld om het downloaden te 
blokkeren. Locator: Hulpmiddelen, 
Internetopties, Beveiliging.  

De director-software op afstand 
gebruiken 
Director-server-pc 

 Om aan te melden, dient u het IP-adres (of 
naam) te kennen van een director-server-
pc (V4.7).  
Aanwijzing:  Dit kan een IP-adres zijn, of een naam 
(FQDN).  Voor hulp neemt u desnoods contact op 
met uw IT-specialist.  Voor toegang op afstand 
(andere pc) met certificaatvalidatie, dient deze 
waarde met de ondersteuning van het certificaat 
overeen te komen.   
Meer:  Server Validatie Certificaten 

 De director-server moet actief zijn en de 
director-server-service mag niet zijn 
"gestopt".  

 Poort 443 moet “open” zijn op het netwerk 
en alle firewalls moeten de director-
software-onderdelen kennen.  

Gegevens: Firewall-instellingen (Windows XPsp2)  

Extern/ Uw pc 

 U dient toegang te hebben tot de director-
server-pc – via een netwerk of het internet. 

 Als de verbinding via een proxyserver tot 
stand komt, dient enige aanvullende 
informatie te worden toegevoegd wanneer 
wordt aangemeld bij de director-server 
(domein, gebruikersnaam en wachtwoord 
voor de proxyserver van de client-pc’s).  
(Voor deze en andere proxy-instellingen 
kunt u het beste een IT-adviseur 
raadplegen.) 
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De software downloaden en 
installeren 

1) Start uw Internet Explorer browser. 
2) Tik het volgende in de adresbalk: 

"http://" (zonder de aanhalingstekens), 
plus het IP-adres (of de naam) van de 
director-server-pc (bijv. 
111.222.333.444) en druk op Enter.  

3) Volg de instructies om te downloaden 
die verschijnen en installeer de director 
(operator client)-software.  

Tip: Als u problemen ondervindt bij het downloaden, 
probeer het volgende: 
 IE browser afsluiten en opnieuw starten; 
 In de browser, ga naar: Hulpmiddelen, 
Internetopties, Algemeen (tabblad), Tijdelijke 
internetbestanden: [Instellingen] Selecteer vervolgens 
“Elk bezoek aan de pagina” en klik op [OK].  

Client/ server-kwesties en het 
beheer van de Director-
server (v4.7) 

Problemen?  Zie "Probleemoplossing", volgt 
verder/hieronder. 

Inleiding 

Voor systemen met een licentie voor 
client-server-architectuur is het mogelijk 
om de Guardall Director-database op één 
pc te installeren, die toegankelijk is via 
meerdere client-werkstations – hetzij in 
een enkelvoudig netwerk of door middel 
van een internetverbinding. Er zijn 
verschillende licentiemogelijkheden 
beschikbaar om de verschillende 
aantallen client-verbindingen te 
ondersteunen. 
Tip:  The server(s) and remote clients must be the 
same revision.  If you try to log onto a newer server, 
you'll be asked if you'd like to automatically download 
a software update. 

Databaseverbindingen worden beheerd 
aan de hand van de Director-server-
software – die als een service is 
geïnstalleerd, zodat deze automatisch 
start met het Windows-besturingssysteem. 
Voor een standaard director-installatie 
wordt gebruik gemaakt van SQL-server 
Express (opgenomen). U kunt de 
database ook beheren op elke pc waarop 
de volledige SQL-server-software actief is 
(oorspronkelijk, 2000 of 2005). 

Om te bepalen welke functies beschikbaar 
zullen zijn, kunnen autorisaties worden 
ingesteld. Dit geschiedt voor elke client-pc 
separaat (onder "[Management], PC 
Toegang, Client Permissies, en 
vervolgens voor elke specifieke operator 
(via "[Management], Operator, 
Operator autorisaties").  

Eisen 

 Programmatische sleutel: De director-
server-pc omvat een USB-
activeringssleutel die aanwezig moet 
zijn voordat er een verbinding met de 
director-database tot stand kan 
komen. Als deze sleutel ontbreekt, is 
het niet mogelijk om bij de director-
software aan te melden.  

 Cyclische ID: Alle client-software moet 
bij de director-server-pc worden 
geïdentificeerd. Dit gebeurt door het 
verkrijgen van een "Cyclische ID"-
waarde bij elke client-pc (onder "Help, 
Over"), waarna vervolgens die 
waarden worden ingevoerd bij de 
director-server-pc (onder 
"[Management], PC Toegang, 
Client Toegang").  

 Poort-/ firewall-instellingen: Voor pc’s 
die een individuele firewall hebben 
(bijv. Windows XPsp2), moeten 
director-software-onderdelen bij de 
firewall worden geïdentificeerd. Om 
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via het internet verbinding te maken 
met de director-server moeten poorten 
80 en 443 ook "open" zijn op het 
netwerk. Verifieer dit bij uw 
netwerkcontactpersonen om ervoor te 
zorgen dat dit gebeurt.  

Gegevens: Firewall-instellingen (Windows XPsp2)  

 Instellingen servicebeheer: doorgaans 
geen nodig.  

Uitzondering: om toegang te krijgen tot de director-
server op een andere pc moet de locatie van de 
server worden geïdentificeerd via het server-beheer. 

Het beheer van de director-server 

Vanaf Director v4.7 wordt de director-
server geïnstalleerd als een “service” 
zodat deze automatisch start met het 
Windows-besturingssysteem. Het beheer 
van de director-server biedt toegang tot 
meerdere instellingen en taken die deel 
uitmaken van de director-server.  

Locator: klik met de rechter muisknop op 
het symbool LCD/ Folder  
aan de rechterkant op de taakbalk. 

- Server starten: selecteer om de service 
Director-server opnieuw te starten (bijv. 
nadat deze eerder werd gestopt).  

- Server stoppen: selecteren om de 
service Director-server te stoppen.  
Let op: Het is NIET raadzaam de server-service te 
stoppen , terwijl er panelen worden bijgewerkt.  

- Servertaal: enkele teksten voor 
gedetailleerde controlerapporten worden 
geleverd via de director-server (in de taal 
van de operator die het laatste was 
aangemeld). In deze selectie is een 
tijdelijke taalwijziging mogelijk, indien 
gewenst.  

- Serverlocatie: Standaard, laat dit op 
"127.0.0.1" staan. Voer hier de 
“computernaam” of het “IP-adres” van het 
netwerk in om toegang te krijgen tot de 
“Director-server” op een andere pc.  

Aanwijzing:  Dit kan een IP-adres zijn, of een naam 
(FQDN).  Voor hulp neemt u desnoods contact op met 
uw IT-specialist.   

- Proxyconfiguratie: biedt instellingen om 
verbinding te maken met de director-
server op een andere pc via het internet 
door middel van een proxyserver. 
Standaard niet gebruikt.  
Instellingen: "Proxytype" ("Geen" selecteren, als deze 
functie niet wordt gebruikt), "Domein" en een 
"Gebruikersnaam" en "Wachtwoord" die passende 
autorisaties heeft voor dat domein. (Voor deze en 
andere proxy-instellingen kunt u het beste een IT-
adviseur raadplegen.) 

- Beheertaal: Hier is het mogelijk om de 
taal te wijzigen voor dit menu en 
volgende schermen.  

- Over : Hier wordt het versienummer en 
overige informatie getoond voor het 
director-server-beheer.  

- Sluiten: Hiermee wordt het beheer van 
de director-server afgesloten, terwijl de 
service director-server wordt 
achtergelaten in zijn huidige toestand.  

Tip: Dit servicebeheer zal de volgende keer weer 
beschikbaar zijn, wanneer iemand zich aanmeldt bij 
de director-server-pc.  
Om handmatig op te starten, ga naar: [Start], (Alle 
programma’s), Programma’s, Opstarten en 
selecteer Guardall Director-server manager. (Dit 
bevindt zich tevens bij (bijv.)  C:\Program 
Files\Guardall Director V4.)  

Probleemoplossing 

Het opstarten van de Guardall Director-
services (Director server of communicatie) 
kan in bepaalde gevallen worden vertraagd 
of zelfs geblokkeerd.  Als u dit vermoedt, 
kunt u de "Event Viewer" in Windows 
gebruiken om te zien wat er precies gebeurt.   

Locator:  [Start], ..Uitvoeren ..."eventvwr", [OK].  
Ga daarna naar "Applicatie" knooppunt (node) en 
daarna op foutmeldingen dubbelklikken om te 
zoeken naar problemen en oplossingen die met 
Director services (Director server of communicatie) 
verband houden.   
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Client/Server Toegang 
en Permissies 

Licentie:  client-server werking is optioneel 
en moet geselecteerd worden via de 
licentiebeheer software.  Voor meer details 
over het Updaten van uw licentie, raadpleeg 
de sectie “Software activering en licentie” 
(<<).   

Server Validatie-certificaten 
(V4.72) 

Inleiding 
Vanaf v4.70 gebruikt de Director-
software beveiligde IP-
communicatie tussen de server en 
client-pc's.  Als extra 
beveiligingsmaatsregel laat Director 
v4.72 het gebruik van 'certificaten' 
toe voor server-validatie met 
client/server-bedrijf. Deze zijn bij uw 
dealer verkrijgbaar.   

Certificaatvalidatie komt voor wanneer 
iemand (of de communicatiedienst zelf) 
een verbinding met de Director server 
aangeeft. U kunt ook op de hoogte 
worden gebracht dat er een probleem is 
voordat een werkelijk probleem is 
toegewezen. Dit is normaal. 

Indien u op de hoogte wordt gebracht over een 
certificaatprobleem 
Doorgaan:  om tijdelijk inloggen mogelijk te maken en 
het negeren van problemen met certificaatvalidatie. 
Doorgaan en niet nog een keer vragen: Als u 
validatiecertificaten tijdelijk niet gebruikt. Tip: Dit zal 
worden gereset wanneer een certificaat wordt 
toegewezen. 
Stoppen: Om het inloggen af te breken als gevolg van 
een verdacht validatiecertificaat.   
Zie ook:  + Client Toegang (Lijst Toegestane Clients) 
+ Beveiligde IP Communicatie 

Client Toegang (toegelaten client 
lijst) 

Tip:  Dit is niet nodig (niet van toepassing) bij 
communicatie client software op dezelfde pc als de 
Director-server. 

Toegelaten client lijst 
In een client/server systeem, krijgen de 
client workstations toegang tot de centrale 
database door ze te identificeren bij de 
server.  (Na installatie van de Guardall 
Director software bij de server en de client 
workstations.) 
Opmerking:  dit vereist een "cyclische ID" code van 
de Guardall Director software die wordt uitgevoerd 
op iedere client PC (hoofdprogramma en de 
communicatiemodule). 

Communicatie client software:  Client-toegang staat 
los van communicatie-clientsoftware, hoewel het 
concept van permissies niet geldt. (d.w.z. dat u de 
"cyclische ID" code moet verkrijgen van de 
communicatie client software en die hier 'registreren' 
als een toegelaten client, maar de instelling voor 
machtiging wordt genegeerd). 

Director server en workstations:  de Director 
server PC mag niet verward worden met uw netwerk 

Toewijzen van een certificaat aan de Director-
server 
Hoe ernaartoe te komen (Localisator) 
Selecteer Server Toegang vanuit MyTools balk, of 
vanuit de 'boom', selecteer [Beheer], PC Toegang 
(+), en Server Toegang.   

  

Stappen/Op dit scherm 
- Validatie-certificaat:  Dit gebied toont details over het 
certificaatbestand dat op dat moment voor de server wordt 
gebruikt.   

- […] (Certificaat toevoegen):  Klikken om een certificaat te 
zoeken of toe te wijzen.  (VVC bestand).   

- [X] (Certificaat verwijderen):  Klikken om het huidige certificaat 
te verwijderen.   

Zie ook: (Om voor iedere Communicatie-client toe te wijzen):   
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server PC, of met netwerk-verwante componenten, 
software of drivers.  Director server:  de PC in een 
netwerk die de Guardall Director database bevat en 
de database-server component van de Director 
software.   

Uitzondering:  voor systemen beheerd onder SQL-
server, daar bevat de Director-server PC de “…... 
Director-Server.exe" software module, en de Director 
database wordt dan opgeslagen op de MS SQL-
server PC.   

Director client-workstation:  iedere PC in een netwerk 
die het hoofdprogramma Guardall Director bevat 
(operator client).  Tip:  als de toepasbare software is 
geïnstalleerd, kan de Director server PC ook gebruikt 
worden als een operator workstation. 

Validatie-certificaat voor iedere 
communicatie-client 
Voor beveiligde paneelcommunicatie en 
rapporteren/monitoring via HSC-IP staat 
Director V4.72 het gebruik van 
'certificaten' toe als extra 
beveiligingsmaatregel. Deze zijn bij uw 
dealer verkrijgbaar.   

Noot:  Certificaten verschijnen hier alleen voor 
communicatie-clients en gelden alleen voor beveiligde 
(versleutelde) IP-communicatie.   

Meer:  Beveiligde IP communicatie 

De "cyclische ID" codes van iedere 
client PC verkrijgen 
Een veiligheidscode moet verkregen 
worden van iedere client PC die toegang 
moet krijgen tot de Guardall Director 
database.   
(Dit is vereist voor de Guardall Director software en 
ook voor de Communicatie software, zoals van 
toepassing.) 

na installatie van de software bij ieder client 
workstation, de software starten, Help, Over... en 
noteer de "cyclische ID" code omdat die nodig zal 
zijn om de server aan te duiden dat toegang moet 
gegeven tot de database voor al deze workstations.  
(Om de software te starten: open het menu Start, 
selecteer Guardall Director V4 gevolgd door 
Programma’s en Guardall Director.)                     

Tip:  als u wilt, kan u de ID-codes knippen en 
plakken in het “Kladblok” of in “MS Word” en een 
floppy-disk gebruiken om het bestand naar de server 
PC te transporteren (voor registratie).   

Op dezelfde manier zal u de "cyclische ID" 
code moeten registreren uit de 
Communicatie software op iedere PC die 
moet geassocieerd worden met een 
verbinding van een alarmpaneel (naast de 
Guardall Director ID/code, zoals van 
toepassing).   

Detail:  Als de LCD/Telefoonikoon op de Windows-
taakbalk zwart-wit is (kleur = loopt), start u de 
communicatiediensten op door het klikken op het 
ikoon met uw rechtermuistoets en door daarna 
"Starten Communicatie" te selecteren.   
Gerelateerd onderwerp:  Seriële poort / 
Modeminstallatie (Communications Manager) 

Als de servernaam wordt gevraagd:  voer de naam in 
of selecteer hem (of het IP-adres) geassocieerd met 
de server PC en klik op OK (druk op F1 als u meer 
informatie wenst).   

Als een configuratiescherm voor apparatuur 
verschijnt:  indien de “Directe kabelverbinding” of 
modem die u zal gebruiken reeds werd ingesteld op 
de PC, dan kan u die nu selecteren (druk op F1 
indien u meer informatie wenst).  Klik op OK als dit 
scherm klaar is.  Anders klikt u op Annuleren om het 
configuratievenster van de apparatuur te sluiten. 

Klik daarna met de rechter muisknop op het LCD-
/telefoonsymbool aan de rechterkant van de 
Windows taakbalk en selecteer Info in het snelmenu.   

Opmerking:  iedere keer als u het scherm "Help, 
Info" opent, zal een verschillende “cyclische ID” code 
verschijnen.  Al deze nummers kunnen gebruikt 
worden voor de specifieke software toepassing/PC-
combinatie. 

Client PC aan de lijst toevoegen 
Selecteer Client Toegang op uw 
Iconenbalk, of selecteer [Beheer] in the 
'boom', open de PC Toegangaftakking en 
selecteer Client Toegang.  Gebruik daarna 
de taakbalk-knop Raster/Formulier om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren.   
Formulieren beeld:  details voor één item 
tegelijkertijd;   
Rasterbeeld:  alle gedefinieerde items in een lijst. 

Klik nu op [+] onder in het formulier, of klik 
met de rechter muisknop op het formulier 
en selecteer Nieuw toevoegen in het 
snelmenu. 
Alternatief:  u kan ook een leeg/grijs item selecteren 
in de lijst (Formulieren beeld:  onder in het venster). 
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Raadpleeg nu de 
selectiebeschrijvingen voor dit 
scherm terwijl u de gewenste 
instellingen invoert en/of selecteert. 

De naam of "cyclische ID" 
voor een client PC uit de lijst 
bekijken of wijzigen 
Selecteer Client Toegang op uw Iconenbalk, 
of selecteer [Beheer] in the 'boom', open de 
PC Toegangaftakking en selecteer Client 
Toegang.  Gebruik daarna de taakbalk-knop 
Raster/Formulier om uw voorkeur beeldmodus te 
selecteren.   
(In 'Formulieren' beeld, selecteer het 
gewenste item onder in het venster.)   
Tip:  u kan ook de knoppen 'bladeren' gebruiken om 
te scannen door de client PC's in de lijst, of gebruik 
de knoppen 'Zoeken' en 'Volgende vinden' 
(verrekijker) om op naam te zoeken (of met de 1ste 

paar letters--bijv. nam*).   
(In het Rasterbeeld, scan de lijst zoals gewenst.  Tip:  
u kan het venster van formaat wijzigen of 
maximiseren naargelang gewenst, of de schuifbalk 
onderaan gebruiken om extra kolommen te bekijken.) 

Raadpleeg nu de selectiebeschrijvingen voor dit scherm 
terwijl u de gewenste instellingen bekijkt of wijzigt. 

Database toegang vanaf een 
specifieke PC testen 
Eens hier een client PC werd toegevoegd, 
moet het toegang hebben tot de database 
zo lang als de "server" PC wordt 
uitgevoerd.  Ga gewoon naar de 
specifieke PC, start de Guardall Director 
software en probeer u aan te melden. 
Voor details van client/server aanmelding, raardpleeg 
de onderwerpen van toepassing onder "Welkom bij 
de Guardall Director".   

Toegang database blokkeren voor 
specifieke client (client verwijderen 
uit de lijst) 
Selecteer Client Toegang op uw Iconenbalk, of 
selecteer [Beheer] in the 'boom', open de PC 
Toegangaftakking en selecteer Client Toegang.  
Gebruik daarna de taakbalk-knop Raster/Formulier om 
uw voorkeur beeldmodus te selecteren.   
(Selecteer in het 'Formulieren' beeld, het 
gewenste item onder in het venster.)   

Tip:  u kan ook de knoppen 'bladeren' gebruiken om 
te scannen door de gedefinieerde items.   

Klik nu met de rechter muisknop op de 
specifieke client (een leeg veld in het 
formulieren beeld) en selecteer 
Verwijderen.  Bij vraag naar confirmatie, 
selecteer Ja. 

 
 

- Client omschrijving (onder in het formulier): 
hier selecteert u een client workstation (of 
communicatie client) om te bekijken of te 
bewerken.  Dit gebied toont de naam van ieder 
gedefinieerd client werkstation. 

- Cyclische ID: dit is een nummer met 16 tekens 
verkregen van iedere Guardall Director client PC 
(onder "Info…" in het menu Help op iedere 
specifieke PC). 
Tip:  om te controleren of u een juiste waarde 
invoerde, klik op [Opslaan] op de taakbalk en zoek 
naar het symbool dat is gewijzigd (zie hieronder).   

Opmerking:  iedere keer als u het scherm "Help, 
Info" opent, zal een verschillend nummer 
verschijnen.  Al deze nummers kunnen gebruikt 
worden voor de specifieke PC. 

- Symbool/pictogram: dit geeft het type software 
aan geassocieerd met iedere "cyclische ID" die 
u invoert.  (Klik op de knop Opslaan op de taakbalk 
en zoek naar het symbool dat is gewijzigd.) 
:  geeft een ongeldige ID-code aan, of dat de andere 
PC nu niet beschikbaar is via het netwerk. 
LCD-toetsenbord symbool:  dit duidt een client 
workstation aan (Guardall Director software); 

Communicatiesymbool:  dit duidt de communicatie 
software aan (om een paneelverbinding toe te laten). 
U kan het aantal van ieder type symbool tellen en dit 
vergelijken met het aantal toegelaten voor uw 
software licentie.   

[Beheer] PC Toegang Client Toegang 
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Om het aantal toegelaten software en communicatie 
clients te controleren, open het menu Help, selecteer 
[Info...] en daarna [Licentie info.].  
------------------------- 
- Beschrijving: dit is een geschikte tekst om het 
specifieke workstation te beschrijven. 

- Machtigingen: dit selecteer een (vooraf 
gedefinieerde) machtiging, ingesteld om te 
bepalen welke functies al dan niet beschikbaar 
zullen zijn voor dit specifiek client workstation 
(voor operators die ook gemachtigd zijn voor 
iedere specifieke functie).   
Tip:  als er geen machtigingsinstellingen bestaan, 
betekent dit dat ze nog moeten ingesteld worden.  
Operator machtigingen opvolgen:  selecteer dit als 
de toegang tot de functies moet beperkt worden 
door alleen de machtigingen toegewezen aan 
iedere operator. 

Communicatie client software:  de instelling voor 
machtiging is niet van toepassing voor de 
communicatie client software (deze instelling zal 
worden genegeerd). 

Verwante onderwerpen:   

+ Operator machtigingen  
+ Geplande gebeurtenis filtering voor operators  
+ Instellen van Client Permissies (>>)   

- Validatie-certificaat:  Dit gebied toont details 
over het huidige certificaatbestand voor deze 
communicatie-client.   

Opmerkingen:  Geldt alleen bij beveiligde (versleutelde) 
IP communicatie. Als dit blanko wordt gelaten zal, 
indien nodig,  ieder certificaat voor de server worden 
gebruikt die toegewezen is (en indien nodig) - zie 
voorgaande/hierboven). 

Dit zou normaliter van toepassing kunnen zijn bij 
kleinere systemen. 

- […] (Certificaat toevoegen):  Klikken om een 
certificaat te zoeken of toe te wijzen.  (VVC 
bestand).   

- [X] (Certificaat verwijderen):  Klikken om het 
huidige certificaat te verwijderen.   

Meer:  Beveiligde IP Communicatie 

Zie ook (Om voor de Director Server toe te wijzen):  
 

Verwante onderwerpen:   
+ Operator machtigingen  
+ Geplande gebeurtenis filtering voor operators  
+ PC client machtigingen instellen (>>)   

 

Inleiding 
'Client-permissies' maken toegang 
blokkeren (of toegang verlenen) mogelijk 
voor afzonderlijke kenmerken van alle 
operators op elk client-werkstation.   
Tip:  voor ieder specifiek item, klik één keer om alleen 
bekijken toe te laten (vergrootglas), of klik nog eens 
om bekijken en bewerken (potlood) toe te laten.   Bij 
een 3de klik wordt de selectie gewist. 

Opmerking:  Client (PC) permissies wereken in 
samenhang met permissies toegekend aan iedere 
specifieke operator.   (d.w.z., een functie zal alleen 
beschikbaar zijn als ze toegestaan is voor de PC en die 
specifieke operator.   
Verwant:  Beheer Operator Operator 
toestemmingen   
  Operatortoestemmingen 

Communicatie client software:  de client machtigingen 
zijn niet van toepassing op de communicatie client 
software.   

Locator 
Selecteer Client Permissiesop uw 
Iconenbalk, of selecteer [Beheer] in de 
'boom', open de PC Toegang aftakking en 
selecteer Client Permissies.  Gebruik daarna 
de taakbalk-knop Raster/Formulier om uw 
voorkeur beeldmodus te selecteren.   
Opmerking:  formulieren beeld wordt hier gewoonlijk 
aangeraden. 

Een nieuwe set machtigingen 
instellen 
Zie "Locator" (vooraf).  Klik daarna op de 
knop [+] onder in het formulier, of klik met 
de rechter muisknop op het formulier en 
selecteer Nieuw toevoegen in het 
snelmenu.  
Alternatief:  u kan ook een leeg/grijs formulier (of 
"Nieuw item") selecteren in de lijst (Formulieren beeld:  
onder in het venster). 

Raadpleeg de selectiebeschrijvingen voor 
dit scherm terwijl u de gewenste instellingen 
invoert en/of selecteert. 

Instellen van Client Permissies 
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Selecties voor een bestaande 
set machtigingen bekijken of 
wijzigen  
Zie "Locator" (vorig).  Selecteer 
daarna het gewenste item onder in 
het formulier.   
Tip:  u kan ook de knoppen 'bladeren' 
gebruiken om te scannen door de items in de 
lijst, of gebruik de knoppen 'Zoeken' en 
'Volgende vinden' (verrekijker) om op naam 
te zoeken (of met de 1ste paar letters--bijv. 
nam*).   
Raadpleeg nu de selectiebeschrijvingen voor 
dit scherm terwijl u de gewenste instellingen 
bekijkt of wijzigt. 

Als u een set machtigingen 
moet verwijderen 
Voor te proberen om een set 
machtigingen te verwijderen, moet 
u eerst nagaan om er zeker van te 
zijn dat de set niet is toegekend aan 
een client PC (en in dat geval de 
set eerst toekent aan een andere 
client PC naargelang nodig.) 
De eenvoudigste manier hiervoor is: 

 Selecteer Client Toegang op uw 
Iconenbalk, of selecteer [Beheer] in de 
'boom', open de PC Toegang aftakking en 
selecteer Client Toegang.   

 Schakel over naar 'Raster' beeld (klik op de taakbalk 
op Raster). 

 Scan door de lijst, zoek naar de specifieke set 
machtigingen in de lijst. 

 Ken een verschillende set machtigingen 
toe aan operators naargelang vereist. 

Selecteer nu Client Permissies op uw 
Iconenbalk, of selecteer [Beheer] in de 
'boom', open de PC Toegang en selecteer 
Client Permissies.  Gebruik daarna de 
taakbalk-knop Raster/Formulier om uw 
voorkeur beeldmodus te selecteren.   
Formulierenbeeld:  details voor één item tegelijkertijd;  
Rasterbeeld:  alle gedefinieerde items in een lijst. 

Selecteer in het 'Formulieren' beeld, de gewenste set 
machtigingen onder in het venster.  Klik daarna met de 
rechter muisknop op een leeg deel van het scherm en 

selecteer Verwijderen.  Bij vraag naar confirmatie, 
selecteer Ja. 
(In het Rasterbeeld, met de rechter muisknop op de 
gewenste set machtigingen klikken in de lijst en darna 
Verwijderen selecteren.  Bij vraag naar confirmatie, 
selecteer Ja.) 

 
 

Keuzelijst (onder in het formulier) 
- Client Permissie: hier selecteert u een set 
machtigingen om te bekijken of te bewerken.  
Dit gebied toont de naam van alle gedefinieerde 
set machtigingen te gebruiken met de client 
software. 

Op dit formulier 
- Naam: een geschikte naam/beschrijving voor 
deze set machtigingen (zoals bijv. "Admin 
PC's"). 

[Beheer] PC Toegang  Client Permissies 

 

Legende / Geheugensteun: 
Vergrootglas:  machtiging om het item te bekijken. 
Bewerken alleen (vraagteken met potlood):  machtiging om een 
concept/uitstaande bewerking uit te voeren die geen gevolg zal 
hebben tot ze wordt goedgekeurd door een andere operator die de 
machtiging "Goedkeuren en opslaan" heeft.   
Goedkeuren en opslaan ():  machtiging om wijzigingen goed te 
keuren en op te slaan die door iemand met de machtiging 
"Bewerken alleen" werden gemaakt.    
Potlood:  machtiging om het item te bekijken en toe te 
voegen/verwijderen/bewerken. 
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Gemeenschappelijke machtigingen 
- Dit zijn machtigingen de behoren tot het hele 
systeem (zoals bewerken van operators, 
reservekopies maken van de database, enz.) 

Globale accountmachtigingen 
- Beheertaken zoals bewerken van gebruikers, 
schema's, vakanties, enz., plus werken met 
bewakingsronden. 

Paneelconfiguratie machtigingen 
- Selecties die behoren tot de instelling van zones 
en de fysieke items in een systeem (sensoren, 
deuren, enz.) 

Rapporten 
- Publiceren van verschillende types rapporten:  
activiteitsrapporten, bekijken en afdrukken van 
geprogrammeerde instellingen 
(paneelconfiguratie) enz. 
Paneelconfiguratie rapporten:  dit vereist eveneens 
de specifieke machtigingen voor paneelconfiguratie. 

Communicatie 
- Selecties die behoren tot de 
paneelcommunicatie, bewaking en "Visual 
Director" (plattegronden en camera's) -- V4.0 
software.   

Nieuwe installatie?  Probeer 
de Wizard ! 

Gedeelde gebruikers over multiple accounts:  bij 
aanvang met Director V4.20, kunnen groepen van 
gebruikers (en vakanties) één keer ingesteld, en 
daarna toegepast op multiple accounts.  Als uw 
systeem deze features zal bevatten, zorg er dan voor 
deze topics (plus de bevoegdheden) in de wizard over 
te slaan. 

De Wizard

Instructies en Selecties

< Terug Volgende > Annuleren

Overzicht
stappen

Selecteer mij !

Nee, selecteer mij !

(Locator:  Iconen menu)

Formulieren van de
Director-software
indien nodig

 

Bij aanvang met Guardall Director software 
V4.0 kan u zich laten begeleiden door een 
behulpzame “Wizard” bij enkele 
gemeenschappelijke taken.   
Controleer de nieuwe Iconen menu om te zien welke 
Wizards beschikbaar zijn.  In V4.0 is er een die helpt bij 
de verbinding met een paneel (Communicatie Wizard) 
en een voor het instellen van een nieuw systeem 
(Configuratie Wizard).   

Als Guardall Director schermen (formulieren) worden 
getoond in de Wizard kan u klikken op de [Help] knop 
(of op F1 drukken) voor details van de getoonde 
instellingen. 

Wizard toestemming: Om de Wizard te gebruiken 
moeten uw operator toestemmingen 
"Toestemmingstype: Alle toestemmingen" machtigen 
voor de specifieke accountmap.   
Zie verder ook: "Operator Toestemmingen"   
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Overzicht paneelverbinding  

Bij de start met V4.0 Guardall Director kan u de Communicatie wizard gebruiken om de communicatie met een 
paneel te configureren en op te starten.  Voor meer informatie, raadpleeg de sectie "Nieuwe installatie? Probeer de 
wizard!"   

Ondersteunde verbindingen (V4.4) 

Lijntype 
 
Comm type 

HSC IP of 
Beve
iligd
e IP 

Bell 
103 

Externe 
56k 
modem 

WW 
modem 
(geen 
STU)--  
xL pnln 

WW 
modem 
(met 
STU)--  
xL pnln 

Parallelle STU 
alleen  
(xL pnln) 

Directe 
kabel-
verbinding 

Communicatie
sessie vanuit 
Director  

-- Ja Ja 4 Ja 2 Ja 5 Ja 5 -- Ja 3 

Config 
opladen vanaf 
paneel 

-- Ja Ja 4 Nee / Ja 
2 

Ja 5 Ja 5 -- -- 

Paneel 
opgestart om 
gebeurtenisse
n te versturen 
naar Director 

-- Ja -- Nee / Ja 
2 

-- -- -- -- 

Paneel 
verstuurd naar 
meldkamer 

Ja Ja 
(SIP) 

Ja 1 -- Ja Ja Ja -- 

 
1 Bell 103 naar meldkamer:  kan onafhankelijk gebruikt 

worden of als reservekopie voor HSC / SIP-
rapportage. 

2 Externe modemverbinding:  verbinding (en 
paneelgroep) mag slechts aan één paneel toegewijd 
zijn.   
xL (smalle) moederborden:  RS485 alleen.  Bellen 
naar Director alleen via IP-verbinding.   
ISM moederborden:  voor bellen naar Director via 
externe modem moet de modemverbinding RS232 
zijn.   

3 xL (smalle) moederborden:  Director verbinding via 
RS485. 
ISM moederborden:  directe verbinding kan via 
RS232 (zonder ondersteuning voor externe modem) 
of RS485.   

4 Max. functie-set 3;   (300 gebruikers). 

5 Max. functie-set 7.   

Welkom 

Hierna volgt een kort overzicht van de 
nodige stappen om een paneelverbinding in 
te stellen.  Voor meer details over iedere 
stap raadpleegt u de aangeduide sectie en 

zoekt u naar de onderwerpkoppen die van 
toepassing zijn op uw huidige taak en het 
type van verbinding.   
Bladeren naar onderwerpen:  u kan ook vooruit 
bladeren naar de overige onderwerpen en de secties 
volgen die behoren tot uw huidige taak en het type van 
verbinding.   

IP-netwerk verbindingen 
Beveiligde/versleutelde en reguliere IP-
verbindingen worden ook ondersteund voor 
paneelcommunicatie via een netwerk of over 
het Internet.   

Meer:  IP-connectiviteit 

Paneel & software revisies:   
Bij de start met V3.20, kan de Guardall Director 
software met de panelen V2.0 en hoger verbinden. 
Opmerking:  geassocieerde panelen moeten hetzelfde 
revisieniveau hebben en de Director software moet 
typisch worden bijgewerkt tot hetzelfde niveau of hoger.   
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Stappen 

1) Modems en/of Directe 
kabelverbindingen 
installeren/instellen 
Verzeker u er van dat de vensters "Directe 
kabelverbindingen" en/of modems op iedere 
toepasbare PC werden ingesteld. 
IP Verbindingen:  Deze stap is net nodig voor een IP-
verbinding.  

Voor een paneel dat direct verbindt (via een kabel), 
raadpleeg "PC-paneel--Directe verbinding" naast de 
bedradingsinstructies voor uw hardware.   
Voor een inbelmodemverbinding, raadpleeg "PC en 
panelen--Modemverbindingen" naast de 
kabelinstructies voor uw hardware.  Opmerking:  
modems vereisen extra instellingen zoals 
beschreven in de overeenkomstige sectie.   

2) Breng uw software op de hoogte 
van modems en directe 
kabelverbindingen 
Zorg ervoor dat de communicatieservice 
uw modem- en seriële (of IP)-verbindingen 
kent die voor paneelcommunicatie dienen 
te worden gebruikt.  
Voor meer details, raadpleeg de sectie "Instelling 
seriële poort/modem (Communicatie-beheerder)".   

Opmerking:  deze stap vereist bevoegdheid van 
administrator onder Windows.   

3) Een "Communicatiepool" instellen 
Een "Communicatiepool" voor uw paneel 
instellen en de verbinding uit de vorige stap 
toewijzen.  Dit scherm is toegankelijk via de 
sectie Communiatie in het venster met de 
'boom'.   
Tip:  de allereerste communicatiepool voor een volledig 
nieuw systeem wordt automatisch ingesteld.  Als 
panelen worden toegevoegd, dan moeten de 
communicatiepools handmatig worden ingesteld.  Voor 
meer details, raadpleeg de sectie "Communicatiepools 
voor systeempanelen".   

4) Instellingen 
"Verbindingsconfiguratie" invoeren 
(in het scherm Paneelgroep) 
Voer de instellingen 
"Verbindingsconfiguratie" voor uw paneel 

in (inclusief de selectie van de 
"Communicatiepool" die werd ingesteld in 
de vorige stap.)  Deze instellingen 
verschijnen op een ‘verbindingstab’ na het 
selecteren van uw "Panel Groep" in de 
bestandsboom.    (Scherm Logische boom 
hoeft niet in werking te zijn.)  
Tip:  voor een volledig nieuw systeem worden deze 
waarden automatisch ingesteld.  (Uitzondering:  het 
telefoonnummer voor een inbelverbinding moet 
handmatig ingevoerd worden).  Als panelen worden 
toegevoegd, dan moeten deze onderwerpen 
handmatig worden ingesteld. 

Voor meer details, raadpleeg de sectie "Panelen, 
paneelgroepen en verwante instellingen".   

5) Ga naar Basiscommunicatie-
instellingen 
(Systeemconfiguratiescherm) 
Ga naar:  Systeem, ->Communicatie, -
>Configuratie (tab), om naar 
basisinstellingen te gaan die voor 
paneelcommunicatie vereist zijn.  Dit zal 
het seriële nummer van het paneel 
bevatten, een "Paneelcode" die niet nul 
kan zijn, en andere gewenste instellingen.  
IP-verbindingen zijn inclusief IP-adres en 
een poortnummer. 
Voor meer details, raadpleeg de sectie "Instellingen 
voor bewaking, semafoon en beheer op afstand".   

6) Paneelinstellingen 
(Accountinformatie) 
Selecteer deze items onder Account 
informatie:   Account type;   
 Paneel werkingsmodus;   
 Paneel versie;   Feature set. 
Voor meer details, raadpleeg de sectie "Volledige 
account paneelinstellingen".    

Actuele paneelversie:  de software zal dit tijden de 
eerste poging tot communicatie herkennen en in het 
scherm "Systeem" configuratie weergeven.  Verwante 
onderwerpen: 
+ "Systeeminstellingen voor ieder paneel";   
+  "Paneelcommunicatie en updates".   

Feature set:  dit bepaalt uw systeemcapaciteiten.  Het 
maximum ondersteunde feature set is gebaseerd op uw 
software licentie.  Verwante onderwerpen: 
+ "Systeemcapaciteiten"; 
+ "Software activering and licentie".   
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Zie verder (Verwante onderwerpen): 
Een nieuw systeem (Installatie) instellen 
Voor een volledig nieuw systeem zal u items 
moeten invoeren en het systeem 
configureren voor de gewenste werking. 
Voor meer details, raadpleeg de sectie "Een nieuw 
systeem instellen (Installatie)".   

Paneel(en) bijwerken of 
synchroniseren(Sessie 
paneelcommunicatie) 
Als de verbinding is geconfigureerd, kan u 
een 'sessie paneelcommunicatie' instellen 
om de instellingen te transfereren of uw 
software te synchroniseren met het 
specifieke paneel(en). 
Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Paneelcommunicatie en updates".   

Een 'reservekopie' maken van uw 
database(als bescherming tegen 
dataverlies) 
Als bescherming tegen dataverlies (d.w.z. 
informatie niet opnieuw te hoeven invoeren), 
kan u een 'reservekopie' maken van uw 
database.  
Voor meer details, raadpleeg de sectie "Reservekopie 
of herstel van de database".   

IP-connectiviteit 

Beveiligde IP Communicatie (V4.72) 

Inleiding 
Guardall Director systemen ondersteunen 
communicatie door een beviligde IP-
verbinding.   

Dit kan zijn: 

 Over een netwerk of via het Internet.   
 Gebruikt voor centrale controle/beheer 

(HSC-IP), paneel PC communicatie, en/of 
client/server communicatie. 

Bediening 

Algemeen 
Beveiligde IP-communicatie wordt 
versleuteld en staat het gebruik van 
validatiecertificaten voor extra beveiliging 
toe. Certificaatproblemen kunnen worden 
gelogd als alarm/event en ook in het 
Windows event-scherm. 

Voor Client/Server Bediening 
Servervalidatiecertificaten worden 
gecontroleerd wanneer elke operator 
inlogt (en wanneer de 
communicatiediensten opstarten). Indien 
er een probleem is met het certificaat 
wordt de operator op de hoogte gebracht 
en mag de volgende keuzes maken: 

Indien u op de hoogte wordt gebracht over een 
certificaatprobleem 
Doorgaan:  om tijdelijk inloggen mogelijk te maken en 
het negeren van problemen met certificaatvalidatie. 
Doorgaan en niet nog een keer vragen: Als u 
validatiecertificaten tijdelijk niet gebruikt. Tip: Dit zal 
worden gereset wanneer een certificaat wordt 
toegewezen. 
Stoppen: Om het inloggen af te breken als gevolg 
van een verdacht validatiecertificaat. 

Voor Communicatie en Controle 
Communicatiecertificaten worden 
gecontroleerd als men probeert een 
paneelverbinding tot stand te brengen.  
Op dezelfde wijze worden HSC-IP 
monitoring-certificaten gecontoleerd 
iedere keer als men probeert een IP-
verbinding tot stand te brengen.  

IP-modules kunnen worden ingesteld om 
validatiecertificaten te negeren.  Anders 
wordt communicatie voor een ongeldige 
netwerklocatie geblokkeerd.   
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Vereisten:   

 Software en Firmware-versies:   
Item Client / 

Server via 
Beveiligde 
IP 

PaneelPC 
via 
Beveiligde 
IP 

Monitoring 
via HSC-IP 

Director 
software 

V4.70 (w/o 
cert's) 
v4.72 (full) 

 V4.72  V4.72 

IP Module 
firmware 

n.v.t. HSC-IP 
module 
 V4.0 

HSC-IP 
module 
 V4.0 

Paneel 
Firmware 

n.v.t.  V4.40  V 4.49 

Ontvanger 
(Centraal 
Station) 

n.v.t. n.v.t. R1000 
ontvanger 
(controleer 
op meest 
recente 
firmware) 

 Paneelbedrading:  Elk systeempaneel 
moet zijn eigen IP-plaat hebben.  
(Panelen mogen niet op een IP-bord aan 
elkaar zijn verbonden). (Hoewel - met 
software en firmwareversies, zoals 
hierbovenaangegeven - kan één enkele 
HSC-IP module voor beide kenmerken 
tegelijk worden gebruikt.)   

 Netwerkpoorten:  De Director-software 
vereist exclusieve toegang naar poort 443, 
en deze poort mag NIET op het netwerk 
zijn geblokkeerd. 

Set-up Overzicht:   

Hardware:   De IP-module (en ontvanger) 
dienen ingesteld te worden. Zie 
documentatie voor de specifieke versie 
van IP-module of ontvanger.  

bijv.: HSC-IP Module v4: 21-3691x 
bijv.: R1000 Ontvanger: 21-3690x 

 Certificaatbestanden:  Bij uw dealer te 
verkrijgen.   
Toewijzen voor de Director Server:   
[Management], PC Toegang (+), Server Toegang.   
Details:  Server Validatie-certificaten 

Voor iedere Communicatie-client toewijzen   
[Management], PC Toegang (+), Client Toegang.   
Details:  Client Toegang (Toegestande Client-lijst) 

Toewijzen van een Ontvanger (Monitoren via 
HSC-IP)   
Zie programmeerhulp voor de ontvanger. bijv. R1000 
Ontvanger:  21-3690x 

 Director Software:   
Client/Server via Beveiligde IP:  Geen set-up nodig.   

Uitzondering: Voor proxy-verbindingen dient u proxy-
informatie in het inlogscherm in te voeren. 
Raadpleeg hiervoor een IT-adviseur of specialist.   

PaneelPC via Beveiligde IP:   
1) "Beveiligde IP" moet geselecteerd zijn voor het 
communicatieapparaat, Communicatie-pool en 
Paneelgroep.   
Meer:  Overzicht Paneelverbinding 

2)  Configuratie, ->Systeem, ->Communicatie.   
Alle instellingen als gewoon, plus:   
Interface IP-adres:  Dit is het IP-adres of naam 
(FQDN) voor de IP-interface van het paneel—dit 
dient altijd door het certificaat te zijn ondersteund.  
Neem contact op met uw IT specialist indien u hulp 
nodig heeft.   
Interface IP Poort:  443 (typischl).   

Monitoren via HSC-IP:   
Configuratie, ->Systeem, ->Communicatie,  
->SIP / HSC:  SIP Modus:  SIP over IP   

Noot:  Firmware revisie-niveaus, plus IP-module set-
up zal het gebruik van het desbetreffende HSC-IP-
product bepalen.   

Basis IP-verbindingen / Oudere 
Firmware 
Noot:  De Director-software is achterwaarts 
uitwisselbaar met bestaande IP-verbindingen. Deze 
worden niet aanbevolen voor gebruik op een ‘public 
domain’. 

Bij de start van versie 3.30, laat de Guardall 
Director software u toe om met een paneel 
te verbinden via een IP-verbinding 
(LAN/WAN) en/of te rapporteren naar een 
centrale bewakingsinstallatie via een IP-
verbinding (SIP-rapportage). 

De verbinding PC-paneel via IP vereist geen 
specifieke revisie van de paneel firmware.  
De functie SIP-rapportage vereist de V3.30 
of hoger van de paneel firmware. 

IP-verbindingen bevatten een IP-
aansluitkaart die gepast dient te worden 
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ingesteld voor gebruik met het systeem van 
de Guardall Director.   

Alle details over instelling van een IP-
verbinding worden apart 
gedocumenteerd.  Voor volledige details, 
raadpleeg de gebruikershandleiding die 
bij uw IP-aansluitkaart wordt geleverd.   
Tip:  Deze informatie kan ook beschikbaar 
zijn op de Director-CD als een PDF-bestand 
dat kan afgedrukt of gelezen worden. 

Paneel en software revisies:  Guardall Director 
software V3.2 en hoger kunnen verbinden met de 
panelen V2.0 en hoger. 

De geassocieerde panelen moeten hetzelfde 
revisieniveau hebben en de Director software moet 
typisch worden bijgewerkt tot hetzelfde niveau of hoger.  
Uitzondering: V3.3 panelen zijn OK voor V3.20 software 
(als IP-verwante functies niet nodig zijn). 

PC-Paneel—Directe 
verbinding 

Paneel en software revisies:  Guardall Director 
software V3.2 en hoger kunnen verbinden met de 
panelen V2.0 en hoger. 

De geassocieerde panelen moeten hetzelfde 
revisieniveau hebben en de Director software moet 
typisch worden bijgewerkt tot hetzelfde niveau of hoger.  
Uitzondering: V3.3 panelen zijn OK voor V3.20 software 
voor dit type verbinding (d.w.z. niet-IP). 

Fysieke bedrading 

Voor details over de fysieke verbinding 
PC-paneel, raadpleeg de 
bedradingsinstructies voor uw paneel en 
de verbindingskit of DB-adapter.   

Windows-instelling voor directe 
kabelverbinding 

Om een verbinding tot stand te brengen met 
panelen via een fysieke kabel, moet u zich 
er van verzekeren dat de ondersteuning 

hiervoor werd geïnstalleerd en ingesteld via 
uw MS Windows.  

(Windows XP): 
Opmerking:  Windows behandelen een 'directe 
kabelverbinding' op dezelfde manier als een modem. 

1) (Sluit de Guardall Director af indien van 
toepassing). 

2) Selecteer in het menu Start van 
Windows, Instellingen, 
Controlepaneel en Telefoon en 
modem opties. 

3) Selecteer het tabblad "Modems" en klik 
op [Toevoegen]. 

4) Selecteer "Niet ontdekken…" en klik op 
[Volgende]. 

5) Onder "Standaard modem types", 
selecteer "Communicatiekabel tussen 
twee computers" en klik op [Volgende]. 

6) Selecteer de seriële poort (COMx) die 
de kabel zal gebruiken en klik op 
[Volgende]. 

7) Klik op [Voltooien]. 

8) Om het scherm te sluiten, in het 
volgende scherm op [OK] klikken. 
Opmerking:  De naam van de directe 
kabelverbinding zal ingesteld worden als 
"Communicatiekabel tussen twee 
computers". 

Zie verder (Verwante onderwerpen): 
+ "Nieuwe installatie? Probeer de wizard!" 
+ "Paneelverbinding overzicht"   
+ "Een nieuw systeem instellen (Installatie)"  
+ "Paneelcommunicatie en updates"   
 

PC en panelen - 
modemverbindingen 

Tip:  voor meer details over de modemtypes die 
worden ondersteund, raadpleeg de sectie "PC thema's 
en software installatie".   

Paneel en software revisies:  Guardall Director 
software  V3.2 kan verbinden met de panelen  2.0. 
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De geassocieerde panelen moeten hetzelfde 
revisieniveau hebben en de Director software moet 
typisch worden bijgewerkt tot hetzelfde niveau of hoger.  
Uitzondering: V3.3 panelen zijn OK voor V3.20 software 
voor dit type verbinding (d.w.z. niet-IP). 

PC-modem installatie of verbinding 

Een PC die moet gebruikt worden voor 
communicatie via een inbelpaneel, moet 
beschikken over de vereiste modem(s), of 
extra modem(s) moeten geïnstalleerd al 
naargelang dat nodig is.   Systemen met 
multiple inbelpanelen moeten gewoonlijk 
minstens twee beschikbare modems hebben 
(of meer indien nodig, afhankelijk van de 
vereisten van de systeemcommunicatie). 
Een externe modem (die is ingebouwd in de 
PC of desk), wordt verbonden met een 
beschikbare seriële poort via een standaard 
seriële kabel (met de gepaste 'DB' 
connector aan ieder uiteinde).    
Opmerkingen:  een typische kabel zal de DB9-
vrouwelijke naar DB25-mannelijke zijn (controleer uw 
PC en modem om de vereisten voor uw installatie na te 
gaan).   
Standaard modemkabels zijn beschikbaar in lengtes tot 
15 m (50 voet).  Waarschuwing:  NIET verbinden met 
"nulmodem" kabel of kabel voor "bestandsoverdracht".  
DB9 tot DB25 adapters kunnen gebruikt indien nodig.  
(Alle 9 pinnen moeten verbonden zijn — sommige 
muisadapters kunnen niet gebruikt worden).   

Als de modem is verbonden met de 
computer, sluit hij gewoon aan op een 
standaard telefoonstekker met een 
telefoonkabel.  Opmerking:  modems 
vereisen een directe/analoge 
telefoonverbinding. 

Windows modeminstelling 

Als een nieuwe model wordt geïnstalleerd 
op een Windows PC, zal de Windows 
software gewoonlijk het nieuwe apparaat 
ontdekken en u door enkele eenvoudige 
installatiestappen leiden.  Een installatie-CD 
of diskette kan ook geleverd worden bij de 
modem. 

Als een nieuwe modem niet wordt herkend, ga dan 
naar het Windows Controlepaneel en selecteer 
"Nieuwe Hardware toevoegen" en volg de prompts die 
verschijnen.  Opmerking:  oudere modems voldoen 
misschien niet aan de compatibiliteitsbehoeften voor de 
insteekklare installatie.   In dit geval kan het nodig zijn 
dat u een installatie diskette gebruikt die bij de modem 
wordt geleverd (of misschien moet de modem 
bijgewerkt of vervangen worden).  

Eens de modem is geïnstalleerd en herkend 
onder Windows, moet u enkele elementen 
configureren via het Controlepaneel, als 
volgt: 

 Open het Windows menu [Start], en 
selecteer Controlepaneel. 

 Open de opties  Telefoon en Modem 
(dubbelklikken). 

 In het volgende scherm, selecteer het 
tabblad  Modems. 

 Selecteer uw modem in de lijst, en klik op 
[Eigenschappen]. 

 Op het tabblad  Modem, zorg er voor dat 
de "Maximale snelheid" wordt ingesteld op 
38400 of hoger. 

 Op het tabblad Geavanceerd, voer de 
volgende tekst in als een modem 
initialisatiestring:  ATS7=140. 
Tip:  Hoofdletters zoals getoond; 0 = nul. 

Doel:  laat een langer 'telefoonnummer' toe (bvb., 
met pauzes, lange afstandscodes, enz.) 

 Klik op [OK] bij beëindiging zoals nodig 
om de schermen te sluiten. 

Tip:  verzeker u er van de voorgaande stappen te 
herhalen voor alle extra modems (op de toepasselijke 
PC's). 

Opmerking:  de stappen beschreven in de volgende 
sectie zijn niet vereist voor een modem geassocieerd 
met een Guardall Director PC (gezien de instellingen 
worden behandeld door de Director software en/of het 
besturingssysteem van Windows).   

Paneelmodem 

xL panelen (smal moederbord) gebruiken 
een modemmodule die wordt ingestoken 
en die geen speciale instelling vereisen--
behalve de algemene communicatie-
selecties met inbegrip van de instelling 
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van het "Modemtype", onder  
"Uw Account, Configuratie, Systeem, 
Communicatie ".   

ISM panelen (vierkante moederborden) 
gebruiken een ingebouwde modem/kiezer 
voor kleine accounts, of een externe 
modem die speciale configuratie vereist 
om het juist te doen werken met het 
paneel.  Voor details over bedrading en 
modemconfiguratie, raadpleeg de 
Hardware of Installatiehandleiding voor uw 
paneel.   
Tip:  PDF-bestanden voor handleidingen zijn bij de 
Director-CD gevoegd.   

Opmerking:  externe modems behoren alleen tot de 
communicaties vanaf een paneel-PC.  Berichten 
worden verzonden naar een centrale meldkamer via 
de ingebouwde (of modulaire) modem en/of een IP-
verbinding ( V3.3 panelen), of hoge beveiliging  
communicatie--HSC (via Mark7/DVACS service in 
Canada). 

Instelling seriële 
poort/modem 
(Communicatie-beheerder) 

Om een paneelverbinding handmatig in te stellen, 
raadpleeg de sectie "Paneelverbinding overzicht".   

De eerste onderwerpen in deze sectie geven algemene 
informatie en details over het starten van de 
communicatie software module.  Om onmiddellijk naar 
de details te gaan over het beschikbaar stellen van 
poorten en modems voor de communicatie software, 
blader verder naar de koptekst met de titel "Modems en 
seriële kabels toevoegen voor paneelcommunicatie".   

Opmerking:  de bevoegdheid van administrator is nodig 
bij de instelling van poorten en/of modems via de 
communicatie software onder Windows (omdat 
gegevens dan moeten ingeschreven in het "register"). 

De communicatie software 
Om paneelcommunicatie te beheren 
gebruikt het programma Guardall Director 
aparte communicatie software voor iedere 
PC die met een paneel of modem moet 
verbonden worden.   

De modem(s) en verbindingen die u gebruikt om te 
verbinden met systeempaneel(en) moeten hier worden 
toegevoegd.  (Voor details, raadpleeg 
"Modems/verbindingen toevoegen voor 
paneelcommunicaties", verder/hieronder.) 

Voor u start:  iedere directe kabelverbinding of modem 
met toegang voor deze software moet vooraf worden 
ingesteld onder MS Windows.   Voor meer details over 
instelling van een paneelverbinding, raadpleeg: 
+ "PC-naar-Paneel—Directe verbinding", of; 
+ PC en panelen — modemverbindingen" of; 
+ IP-connectiviteit". 

Opmerking:  om paneelcommunicatie toe te laten, 
moet de Guardall Director 'activeringssleutel' aanwezig 
zijn op de Director PC ((Director-server PC indien 
toepasbaar;  V4: USB-connector,  V3.3.2: 
Parallelle/printerpoort,  V3.3.3: één van beide). 

In een multi-PC systeem, moeten Director-server PC én 
de software in uitvoering zijn.  Voor meer informatie, 
raadpleeg de sectie "Client/ server-kwesties en het 
beheer van de Director-server" (<<).   

Client/server operatie 
Bij een multi-PC installatie kan de 
communicatie software op zichzelf worden 
uitgevoerd, indien gewenst.  Dit laat toe om 
poorten/verbindingen te gebruiken op 
andere PC's, ongeacht of die nu al dan niet 
de Guardall Director software aan het 
uitvoeren zijn. 

In een client-server systeem, moet de instelling van de 
paneelverbinding eerst worden uitgevoerd op iedere 
specifieke PC die moet geassocieerd worden met een 
modem en/of paneel(en). 

Licentie:  client-server werking is optioneel en moet 
geselecteerd worden via de licentiebeheer software.  
Voor meer details over het Updaten van uw licentie, 
raadpleeg de sectie “Software activering en licentie” 
(<<).   

Alle communicatiemodules (uitgevoerd op client PC's) 
die toegang hebben tot de database, moeten worden 
geïdentificeerd voor de server.   Dit wordt uitgevoerd 
met een "Cyclische ID"-code die kan gevonden worden 
door met de rechter muisknop te klikken op het LCD-
/telefoonsymbool aan het rechter uiteinde van de 
taakbalk, en Info te selecteren.  Om deze waarde bij de 
Director-server PC te registeren, raadpleeg de sectie 
“Client/Server Toegang en Permissies”.   

De communicatie software 
opstarten 
Vanaf v4.7 wordt de Director-
communicatie software geïnstalleerd als 
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een service.  Dit betekent dat de software 
automatisch start als de PC of het 
besturingssysteem opnieuw wordt gestart.   
Bij iedere PC die gekoppeld is aan 
specifieke paneelverbindingen, eerst 
controleren of de communicatiedienst 
loopt: 
Detail:  Als de LCD/Telefoonikoon op de Windows-
taakbalk zwart-wit is (kleur = loopt), start u de 
communicatiediensten op door het klikken op het 
ikoon met uw rechtermuistoets en door daarna 
"Starten Communicatie" te selecteren.   
Gerelateerd onderwerp:  Seriële poort / 
Modeminstallatie (Communications Manager) 

Als er gevraagd wordt naar de "Server 
locatie", raadpleeg dan de beschrijving 
"Serverlocatie" (verder), terwijl de 
servernaam of het IP-adres wordt 
geselecteerd of ingevoerd.  (Klik op 
Aanmelden als u klaar bent.) 
Om zeker te zijn dat de software is opgestart:  
Controleer opnieuw de taakbalk om zeker te zijn dat 
het LCD/Telefoon-symbool rechts in kleur verschijnt.  
("Starten Communicatie" dient ook in 'grijs' te 
verschijnen in het rechterklikmenu.)   

Als "Geen verbinding met de server mogelijk" 
verschijnt:  dit kan betekenen dat u de "Server 
locatie" fout schreef, of dat de Director-server PC 
en/of software niet in uitvoering is.  Tip:  voor meer 
informatie, raadpleeg de sectie "Director Server 
Beheer en ClientServer problemen".   

Problemen?  Zie "Problemen oplossen", 
hieronder/wordt vervolgd. 

De server identificeert op een PC in 
uitvoering alleen de communicatie 
software 
Open de Windows taakbalk (beweeg de 
muis naar de rechterkant van het scherm), 
klik met de rechter muisknop op het LCD-
/telefoonsymbool en selecteer 
Serverlocatie.   
Als dit symbool niet aanwezig is:  start de 
communicatie software zoals hierboven/vooraf 
beschreven. 

Als het menu om rechts te klikken niet verschijnt:  dit 
kan betekenen dat de Director-server PC of software 
niet in uitvoering is, of de activatiesleutel niet is 
geïnstalleerd op de server (of alleen) op de PC. 

Raadpleeg dan de beschrijving 
"Serverlocatie" (verder), terwijl de 
servernaam of het IP-adres wordt 
geselecteerd of ingevoerd.  (Klik op 
Aanmelden als u klaar bent.) 
Als er een foutbericht verschijnt, raadpleeg dan de 
notities onder "De communicatie software opstarten 
op iedere toepasbare PC", vooraf/hierboven. 

Op een typisch Guardall Director workstation, wordt 
de server geïdentificeerd bij de aanmelding.   

Modems/verbindingen toevoegen 
voor paneelcommunicaties 
Open de Windows taakbalk (beweeg de 
muis naar de rechterkant van het scherm), 
klik met de rechter muisknop op het LCD-
/telefoonsymbool en selecteer Poort 
configuratie. 
Als het scherm 'Apparaat configuratie' verschijnt, klik 
dan met de rechter muisknop op het scherm en 
selecteer Toevoegen. 
Raadpleeg daarna de details voor het "Poort/apparaat 
configuratiescherm" terwijl u selecties maakt.  Als u 
klaar bent, klik op Opslaan. 
Waarom kan ik geen items wijzigen na het opslaan?  
Opgeslagen instellingen kunnen niet meer bewerkt 
worden voor een communicatie apparaat.  Als de 
instellingen moeten gewijzigd worden, dan moet u de 
specifieke modem of kabelverbinding verwijderen, en 
daarna deze opnieuw toevoegen aan de nieuwe 
instellingen.  (Zie de sectie "Als u instellingen moet 
verwijderen…" hieronder.) 

Nadat hier gewenste modems en 
kabelverbindingen werden toegevoegd, 
moet er een "Communicatiepool" worden 
aangebracht.    
Tip:  de allereerste communicatiepool voor een 
volledig nieuw systeem wordt automatisch ingesteld.  
Als panelen worden toegevoegd, dan moeten de 
communicatiepools handmatig worden ingesteld.  
Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Communicatiepools voor systeempanelen".   

Als de database ooit werd getransfereerd naar een 
andere PC:   
verzeker u er van dat ofwel: 

 alle voorgaande gerefereerde modems en/of "Directe 
kabelverbindingen" op de nieuwe PC werden 
ingesteld, of; 

 het equivalent op de nieuwe PC werd 
geïnstalleerd, toegevoegd via deze 
(communicatie) software, en bevat in een 
toepasbare "Communicatiepools".   
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Voor meer details, raadpleeg deze sectie, 
plus de knop "Verwante onderwerpen" 
rechts boven in dit scherm. 

Als u een item (modem of 
verbinding) uit de lijst wilt 
verwijderen 
Vóórdat u een item verwijdert, zorg 
ervoor dat het momenteel niet in 
gebruik is door een actieve 
communicatiesessie. 
Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Paneelcommunicatie en updates", en 
"Communicatiepools voor systeempanelen".   

Een item verwijderd via het scherm van de 
poort-/apparaatconfiguratie, wordt niet 
verwijderd van de PC.  Op die manier 
worden er eerder referenties verwijderd in de 
software voor dat specifieke item. 

Opmerking:  in een client-server omgeving, kunnen 
communicatiesessies worden geïnitaliseerd vanaf 
ieder Guardall Director workstation.   
------------------------- 
Open nu de Windows taakbalk (beweeg de muis naar 
de rechter onderkant van het scherm), klik met de 
rechter muisknop op het LCD-/telefoonsymbool en 
selecteer Poortconfiguratie. 
Als het scherm 'Apparaat configuratie' 
verschijnt, klik dan met de rechter 
muisknop op de gewenste 
kabelverbinding of modem en selecteer 
Verwijderen. 
Laatste stappen: 

 voeg een kabel- of modemverbinding(en) 
toe indien vereist om de verwijderde te 
vervangen.  
Voor meer details, raadpleeg: 
+ "PC-naar-Paneel—Directe verbinding", of; 
+ PC en panelen — modemverbindingen 

 Controleer de 'communicatiepool' om er 
zeker van te zijn dat die de gewenste 
verbindingen kregen toegewezen. 
Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Communicatiepools voor systeempanelen".   

Problemen oplossen 

Het opstarten van de Guardall Director-
services (Director server of communicatie) 
kan in bepaalde gevallen worden vertraagd 

of zelfs geblokkeerd.  Als u dit vermoedt, 
kunt u de "Event Viewer" in Windows 
gebruiken om te zien wat er precies gebeurt.   

Locator:  [Start], ..Uitvoeren ..."eventvwr", [OK].  
Ga daarna naar "Applicatie" knooppunt (node) en 
daarna op foutmeldingen dubbelklikken om te 
zoeken naar problemen en oplossingen die met 
Director services (Director server of communicatie) 
verband houden.   

 
 

- Starten Communicatie:  Selecteer deze om 
de Director-Communications service opnieuw 
op te starten (bijv. na het stoppen).   

- Communicatie stoppen:  Selecteer deze om 
de Director-Communications service te 
stoppen.   
Let op:  Het stoppen van de communicatiedienst 
wordt NIET geadviseerd indien panel-updates nog 
uitgevoerd worden.   

- Poortconfiguratie: laat toe om directe 
kabelverbindingen en modems voor gebruik met 
de Guardall Director software toe te voegen 
(voor meer details, raadpleeg het volgende 
scherm, zoals van toepassing). 
(Deze moeten reeds zijn ingesteld onder MS 
Windows.) 

- Scherm Foutopsporing: deze selectie is alleen 
bestemd voor intern gebruik. 

- Serverlocatie: Hiermee wordt de Director-
Server PC geïdentificeerd – door zijn IP-adres, 
of naam (FQDN).   

(Klik met de rechter muisknop op het LCD-
/telefoonsymbool aan het rechter uiteinde van de 
taakbalk) 
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Aanwijzing:  Dit is normaal gesproken 
127.0.0.1 (d.w.z. de plaats van de Director-
server op dezelfde pc als de communicatie-
client).  Neem contact op met uw IT 
specialist indien u hulp nodig heeft.   

- Proxy configuratie:  levert 
instellingen gebruikt om te verbinden 
buiten de Director-server via het 
Internet door middel van een proxyserver.   
Instellingen:  "Proxytype" (selecteer "Geen" als u 
deze functie niet gebruikt), "Domein", een 
"Gebruikersnaam" en "Wachtwoord" met geschikte 
machtigingen in dat domein.  (Voor deze en andere 
proxy-instellingen kunt u het beste een IT-adviseur 
raadplegen.) 

- Manager Taal:  Hiermee is het wijzigen van 
de taal van dit menu mogelijk, en van 
volgende schermen.   

- Info: toont het revisieniveau van de Guardall 
Director communicatie software, en geeft 
toegang tot de licentie details.  Hier wordt ook 
een "Cyclische ID"-code getoond die toelaat om 
de communicatie software te registreren bij de 
server PC (in een client-server systeem). 
Voor meer details over de software licentie, 
raadpleeg de sectie “Software activering en 
licentie”.   

Om de communicatie software te registeren voor 
gebruik op de specifieke PC, noteert u de 
"Cyclische ID"-code en raadpleegt u daarna de 
sectie “Client/Server Toegang en Permissies”.   

- Afsluiten:  Hiermee sluit u u de Director-
Communications manager af, terwijl de 
Director-Communications service in zijn 
huidige modus blijft.   

Tip:  Deze servicemanager zal weer beschikbaar zijn 
wanneer iemand de volgende keer op deze pc inlogt.   
Om handmatig te herstarten, ga naar:  [Starten], 
(Alle Programma's), Programma's, Opstarten, 
en selecteer daarna Guardall Director-
Communications Manager.  (Dit kan ook worden 
gevonden onder (bijv.) C:\Program Files\Guardall 
Director V4.)   

---------------------------------------------------------------------- 

- Communicatieapparaat: de seriële 
kabelverbindingen en modems die werden 
geïnstalleerd onder MS Windows op deze PC.  
Selecteer de gewenste om te gebruiken met een 
paneelverbinding.   
IP Verbindingen:  Beveiligde en reguliere IP-
verbindingen worden ook ondersteund.   
Meer:  IP-connectiviteit 

Tip:  het menu rechts klikken levert de selecties 
"Toevoegen" en "Verwijderen" om extra 
verbindingen op deze PC te gebruiken, of degene 
te verwijderen die niet langer nodig zijn. 

Opmerking:  parallelle verbindingen (LPT-poorten) 
zijn hier niet van toepassing. 

- Modem/direct:  Het geselecteerde 
'communicatie-apparaat' is een modem, een 
directe kabelverbinding of een IP-verbinding; 

- Antwoordmodus: een instelling voor modems 
die de software aangeeft of het met een 
standaard (externe/hoge snelheids)modem, of 
een ingebouwde Bell 103 (300 baud) 
paneelmodem/-kiezer zal communiceren. 
Bell 103 verbindingen:  dit vereist een USR 
Sportster 56K modem in de PC.  Ook al omwille 
van de snelheidsbeschouwingen, zullen Bell 103 
verbindingen alleen in kleinere systemen worden 
ondersteund ("Feature set" 1, 2 of 3:  één paneel/tot 
300 gebruikers per account).  Om de 'feature set' in 
t e stellen, raadpleegt u de "Volledige account 
paneelinstellingen".   

- Modem start voor Bell 103 standaard: een 
"initialisatie tekenreeks" (start instellingen) te 
gebruiken voor een "Bell 103" verbinding.  
Selecteer een gepaste uit de lijst voor uw 
modem. 

- Status apparaat: het geselecteerde 
communicatie apparaat wordt al dan niet 
geselecteerd door MS Windows. 

- Lijnstatus: een actieve paneelverbinding gebruikt op 
dit moment al dan niet de specifieke kabel- of 
modemverbinding. 

 
 
Zie verder (Verwante onderwerpen): 
+ "Nieuwe installatie? Probeer de wizard!" 
+ "Paneelverbinding overzicht"   
+ "Een nieuw systeem instellen (Installatie)"  
+ "Paneelcommunicatie en updates"   
 

Selectie van "Poortconfiguratie" 
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Communicatiepools voor 
systeempanelen 

Bij de start met V4.0 Guardall Director kan u de 
Communicatie wizard gebruiken om de 
communicatie met een paneel te configureren en op 
te starten.  Voor meer informatie, raadpleeg de sectie 
"Nieuwe installatie? Probeer de wizard!"   

Over communicatiepools 
"Communicatiepools" laten de Guardall 
Director software toe om 
paneelcommunicatie te beheren.  Iedere 
'pool' kan een directe kabelverbinding 
bevatten, of één of meerdere modems of IP-
verbindingen.   
IP Verbindingen:  Beveiligde en reguliere IP-
verbindingen worden ook ondersteund.   
Meer:  IP-connectiviteit 

Meer dan één modem in een 'pool' sluiten, 
laat modems toe om te worden gedeeld voor 
meerdere panelen/accounts.  
Communicatiepools laten ook toe om 
groepen modems over telefoonlijnen te 
selecteren met voorkeurtarieven voor 
specifieke locaties. 
Tip:  de allereerste communicatiepool voor een nieuw 
enkel accountsysteem wordt automatisch ingesteld.  
Als panelen worden toegevoegd, dan moeten de 
communicatiepools naar wens worden ingesteld. 

Opmerking:  een communicatiepool kan tegelijkertijd 
geen multiple directe kabelverbindingen of 
verschillende types van verbindingen bevatten. 

Een modem of directe 
kabelverbinding aan de selectielijst 
toevoegen 
(d.w.z. als kabel/modem/apparaat niet in de lijst staan) 
a) Verzeker u er van dat modem(s) en/of 

directe kabelverbindingen werden 
ingesteld (d.w.z. beschikbaar zijn onder 
MS Windows).   
Voor meer details, raadpleeg: "PC-naar-Paneel - 
Directe verbinding" of "PC en Panelen - 
Modemverbindingen" (zoals van toepassing).   

b) Verzeker u er daarna van dat de software 
de modem(s) en andere verbindingen 

kent (d.w.z. door deze "toe te voegen" via 
de communicatie software).   

Voor meer details, raadpleeg de sectie "Instelling 
seriële poort/modem (Communicatie-beheerder)".   

Een communicatiepool toevoegen en 
instellen 
Selecteer Communicatiepool op de 
Iconenbalk, of klik op [Communicaties] in 
de 'boom', en selecteer 
Communicatiepool.   

Klik nu op [+] onder in het formulier, of klik 
met de rechter muisknop op het formulier en 
selecteer Nieuw toevoegen in het 
snelmenu. 
Alternatief:  u kan "Nieuwe pool" selecteren in de lijst 
onder in het venster.  Opmerking:  rasterbeeld is niet 
van toepassing voor dit scherm. 

Raadpleeg nu de selectiebeschrijvingen 
voor dit scherm terwijl u een gewenste naam 
invoert en het(de) gewenste item(s) 
toevoegt aan de 'pool'.   
Als een modem of directe kabelverbinding niet in de lijst 
staat (die recent werd toegevoegd via de communicatie 
software), klik op [Vernieuwen] op de taakbalk. 

Tip:  uw instellingen zullen automatisch worden 
opgeslagen als u naar een ander scherm gaat, of een 
andere 'pool' selecteert. 

Na hier te zijn geconfigureerd, kunnen de 
communicatiepools daarna worden toegewezen aan 
specifieke 'Paneelgroepen'.  Voor meer details, 
raadpleeg de sectie "Paneelcommunicatie en 
verbindingsinstellingen".   

Selecties voor een communicatiepool 
bekijken of wijzigen 
Selecteer Communicatiepool op de 
Iconenbalk, of klik op [Communicaties] in 
de 'boom', en selecteer 
Communicatiepool.   

Selecteer nu de gewenste 'pool' uit de lijst 
onder in het venster. 
Opmerking:  rasterbeeld is niet van toepassing voor dit 
scherm. 

Raadpleeg nu de selectiebeschrijvingen 
voor dit scherm terwijl u de selecties bekijkt 
of wijzigt.   
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Tip:  uw wijzigingen zullen automatisch 
worden opgeslagen als u naar een ander 
scherm gaat, of een andere 'pool' selecteert. 

Een item uit een 
communicatiepool en/of uit de 
lijst met beschikbare items 
verwijderen 
Om een modem of directe 
kabelverbinding uit een 'pool' te 
verwijderen, selecteer het gewenste 
item onder "Apparaten uit de pool", 
en klik daarna op [Verwijderen]. 

Om een item uit de lijst met 
beschikbare keuzes te verwijderen, 
selecteer het item onder "Apparaten niet in 
de pool", en klik daarna op [Apparaat 
verwijderen]. 

Opmerking:  een item verwijderen is gelijk aan het 
verwijderen ervan via de communicatie software.  Om 
een vervangingsverbinding aan de keuzelijst toe te 
voegen, raadpleeg de sectie "Een modem of directe 
kabelverbinding aan de selectielijst toevoegen" 
(vooraf/hierboven). 

Een "communicatiepool" verwijderen 
Vóór een 'pool' te verwijderen, verzeker u er 
van dat die niet in gebruik is door een 
actieve paneel communicatiesessie: 

Selecteer Communicatie op de Iconenbalk, 
of klik op [Communicaties] in de 'boom', en 
selecteer Uitstaand/online.  Klik nu voor 
iedere actieve communicatiesessie 
(geselecteerd onder in het scherm), op de 
paneelgroep in het centrum van uw scherm 
en bekijk de informatie voor 
'Communicatiepools' en 'Resultaten' op de 
rechterkant.   

Opmerking:  verwijder geen 'pool' die in gebruik is. 

Voor meer details over communicatiesessies, 
raadpleeg de s<sectie "Paneelcommunicatie en 
updates".   
------------------------- 
Om verder te gaan, selecteer 
Communicatiepool op de Iconenbalk, of 
klik op [Communicaties] in de 'boom', en 
selecteer Communicatiepool.  Selecteer nu 

de gewenste 'pool' onder in het venster.  Klik 
daarna met de rechter muisknop op het 
scherm en selecteer Verwijderen.  Bij vraag 
naar confirmatie, selecteer Ja. 

Na verwijdering van een communicatiepool, controleer 
om er zeker van te zijn dat uw paneelgroepen de 
gewenste communicatiepool hebben.  Voor meer 
details, raadpleeg de sectie "Paneelcommunicatie en 
verbindingsinstellingen".   
 
 

- Pool (onder in het formulier): hier selecteert u 
een communicatiepool om te bekijken of te 
bewerken.  Dit veld toont een referentienummer 
dat werd toegewezen door het systeem, en de 
naam van de 'pool', eens die werd gedefinieerd. 

- Poolnaam: dit is een gepaste beschrijving voor 
de 'pool', zoals "PC XYZ Directe-verbinding",  
"Bell 103 Oproepen (300 baud)",  of  "0.12 per 
minuut naar Azië". 

- Apparaten in pool: de communicatie apparaten 
die aan deze 'pool' werden toegevoegd. 
Een communicatiepool kan een directe 
kabelverbinding bevatten, of één of meerdere 
modems of IP-verbindingen.  Het kan niet tegelijkertijd 
verschillende types verbindingen bevatten. 

- Apparaten niet in de pool: dit zijn beschikbare 
modems en directe kabelverbindingen (of IP-
verbindingen) die aan een communicatiepool 
kunnen worden toegevoegd. 
Om verbindingen ter beschikking te hebben, moeten 
ze ingesteld zijn onder MS Windows, en toegevoegd 
via de communicatie software.   
Voor meer details, raadpleeg de sectie "Een modem 
of directe kabelverbinding aan de selectielijst 
toevoegen" (vooraf/hiernaast). 

[Communicatie] Communicatiepool 
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Client/server systemen:  verbindingen kunnen 
ingesteld worden via een Guardall Director 
workstation op het netwerk.   
(De lijst zal de modems en kabelverbindingen van alle 
PC's tonen.) 

(Knoppen) 
- [Toevoegen]: dit laat toe om een modem, 
directe kabel of IP-verbinding toe te voegen aan 
de huidige communicatiepool.  (Selecteer het 
gewenste item onder "Apparaten niet in de 
pool", en klik daarna op [Toevoegen].) 

- [Verwijderen]: dit laat toe om een 
communicatie apparaat uit de huidige 'pool' te 
verwijderen.  (Selecteer het gewenste item 
onder "Apparaten uit de pool", en klik daarna op 
[Verwijderen].) 

- [Apparaat verwijderen]: dit laat toe om een 
verbinding/apparaat uit de lijst met selecties te 
verwijderen.   
Opmerking:  een item verwijderen is gelijk aan het 
verwijderen ervan via de communicatie software.  Om 
een vervangingsverbinding aan de keuzelijst toe te 
voegen, raadpleeg de sectie "Een modem of directe 
kabelverbinding aan de selectielijst toevoegen" 
(vooraf). 

 

Zie verder (Verwante onderwerpen): 
+ "Nieuwe installatie? Probeer de wizard!" 
+ "Paneelverbinding overzicht"   
+ "Een nieuw systeem instellen (Installatie)"  
+ "Paneelcommunicatie en updates"   

Een nieuw systeem instellen 
(installatie) 

Opmerking (v4.10):  als u de SQL-server wilt 
gebruiken om uw database te beheren, raadpleeg 
dan de sectie "Geavanceerde database functies".   

Welkom 

Er bestaan verschillende manieren om een 
nieuw systeem in te stellen: 

De informatie zelf invoeren 
 Met de wizard (Probeer dit!) 

Menu:  Etra, Configuratie wizard   

Verwant onderwerp:  "Nieuwe installatie? 
Probeer de Wizard"   

 Formulier per formulier zelf uitvoeren 
(beschreven in deze sectie -- volgt 
hierna). 

De data opladen uit een paneel dat 
reeds werd ingesteld (Uit paneel 
halen) 
 Voor meer details, raadpleeg de sectie 

"Instellingen importeren uit een 
bestaand Guardall Director 
systeempaneel" (in een volgende 
sectie/hieronder). 

De data van elders transfereren 
 De data handmatig importeren uit een 

tekstbestand (Waarschuwing:  uw bestand moet 

juist zijn gestructureerd.); 
Menu:  Bestand, Gebruikers 
importeren   
Verwant onderwerp:  "Handmatig 
gebruikersdata importeren uit een 
tekstbestand"   

 Geautomatiseerde kaartimportatie 
(interface met een ERM-systeem); 
Menu:  [Beheer], Database 
onderhoud, Gebruiker importeren   
Verwant onderwerp:  "Geautomatiseerd 
gebruiker importeren (gebruikt voor  ERM-
integratie)"   

Wat u extra moet doen 
 Alle optionele functies activeren en de 

software vervaldatum verlengen; 
Menu:  [Start], Programma's, Guardall 
Director Licentie Manager.exe   
Verwant onderwerp:  "Software activering 
en licentie"   

 (Voor client/server systemen):  Identificeer 
de client PC's voor de Director-server PC; 
Menu:  [Beheer], PC Toegang, Client 
Toegang   
Verwant onderwerp:  "Client/Server 
Toegang en Permissies" 
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Voor de start (Formulier-per-formulier 
data invoer) 

Heb ik een LCD-toetsenbord nodig?:  om een nieuw 
systeem/paneel in te stellen hoeft geen LCD-
toetsenbord te zijn geïnstalleerd. 
(U hoeft alleen maar het serienummer van ieder 
hoofdpaneel en expansiemodule te kennen -- zoek naar 
een klein met de hand geschreven ticket op de 
achterkant van iedere printplaat.)  Instellingen van een 
bestaand paneel transfereren:  in dit geval moet u een 
LCD-toetsenbord hebben om de "Paneelcode" 
(S001:05) en "Wachtwoord van een derde" (S005:01) 
te zien (of in te stellen).  Opmerking:  de "Paneelcode" 
moet ingesteld staan op een waarde die niet nul is. 

1) Deze sectie veronderstelt dat uw 
systeemapparaten (panelen, 
expansiemodules, deuren en sensoren) 
reeds werden geïnstalleerd, of dat 
iemand anders bezig is met de 
installatie ervan.   
Opmerking:  voor details over de fysieke 
installatie van systeemcomponenten, raadpleeg 
de installatiehandleiding voor uw systeem samen 
met de installatieinstructies die worden geleverd 
bij ieder apparaat.   

2) Als de Guardall Director software nog 
niet werd geïnstalleerd, of u bent bezig 
met het bijwerken van een vroegere 
versie van de software, raadpleeg dan 
de sectie "PC thema's en software 
installatie".   

3) De geleverde 'activatiesleutel' moet op 
de server (of alleen) op de PC 
aangesloten zijn.   (V4: USB-
connector; (V3.3.2: 
Parallelle/printerpoort; V3.3.3: één van 
beide). 

De activatiesleutel die wordt geleverd bij de 
software laat toe om 90 dagen te werken met de 
standaard functies.  Voor extra functies, client-
server werking of langere duur moet u het licentie-
manager programma uitvoeren.  Voor meer details, 
raadpleeg “Software activering en licentie”.   

Opmerking:  voor een client-server installatie waarbij u 
vanaf een aparte client PC zal werken, moet u ook 
deze PC (en andere client PC's) voor de server 
identificeren.  Voor meer details, raadpleeg de sectie 
“Client/Server Toegang en Permissies”.   

4) Als u instellingen wilt transfereren van 
een xL systeem hoofdpaneel dat werd 

geprogrammeerd via een systeem LCD-
toetsenbord, raadpleeg de sectie 
"Instellingen importeren uit een 
bestaand Guardall Director 
systeempaneel" (in een volgende 
sectie/hieronder). 

5) Voor ieder hoofdpaneel en 
expansie/toepassing expansiemodule in 
het systeem, zal u het serienummer van 
het apparaat moeten kennen zodat het 
apparaat correct kan geïdentificeerd 
worden voor de software.   
Tip:  het serienummer voor ieder apparaat kan 
gewoonlijk worden gevonden op een met de hand 
geschreven ticket op de printkaart van het 
apparaat. 

6) U moet weten hoe de installaties zijn 
verdeeld in 'Zones', indien van 
toepassing.  Over het algemeen zullen 
de installaties behoren tot 
departementen of ander grote 
afdelingen waar verschillende 
bewakingsfuncties moeten in werking 
zijn, en/of waar een verschillend set 
gebruikers toegang tot moeten hebben. 
Opmerking:  als u meer informatie nodig heeft, 
raadpleeg dan de installatie coördinator, gebouw 
manager of een ander contact van de plaats. 

7) Voor basistesten of toegangscontrole 
functies, zal u tenminste één 
toegangskaart/-token nodig hebben met 
een gekend ID-nummer (en optioneel 
PIN-nummer). 

 

Basisinstellingen voor testen en 
paneelcommunicatie 

Niets voelt beter dan bij de instelling van 
een nieuw systeem de eerste "Toegang 
verleend" .  Als uw systeem geen 
deurcontrole bevat, kan het equivalent zijn 
te verifiëren of de eerste bewegingssensor 
alleen wordt bewaakt als de zone is scherp 
gesteld (Aan), of controle van de systeem 
status via een systeem (LCD-)toetsenbord. 

De volgende stappen geven de 'minimum' 
benadering om basisinstellingen in te 
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voeren, en om u te doen communiceren met 
een paneel zodat u de informatie kan 
transfereren en de basiswerking testen.  

Tips:  over het algemeen, zoek naar het subonderwerp 
dat verwijst naar "Toevoegen…" in iedere gerefereerde 
sectie.   
U kan ook voor de eerste test de standaard 
fabriekswaarden als typische instellingen laten staan.  

Basis account en apparaatinstellingen voor eerste test 
Stap (Voer het volgende uit): Voor meer details, raadpleeg: 

1) Configureer de vereiste operators om deze taak te 
voltooien, samen met hun geassocieerde machtigingen.  

"Operators...", en  
"Operator machtigingen" 

Ook: "Cliënt/Server Toegang en 
Permissies”  

2) Multi-account systemen:  configureer accountmappen 
en accounts zoals gewenst.   

"Werken met accounts en mappen 
(multi-account systemen)" 

3) Selecteer deze items onder "Account informatie":  
 Accountnaam;   
 Accounttype;   Paneel werkingsmodus; 
 Paneelversie;   Feature set. 
Uit veiligheidsoverwegingen voor het systeem, kan u ook 
wensen om de standaard 'service PIN' te wijzigen.   Tip:  
verzeker u er van dat de nieuwe service PIN ergens vast te 
leggen, en/of er een te selecteren die gemakkelijk te herinneren 
is.   

"Volledige account 
paneelinstellingen…" 

4) Herbenoem de standaard 'Paneelgroep' en paneelnaam 
indien gewenst, of stel nieuwe in zoals vereist voor extra 
panelen. 

"Panelen, paneelgroepen en verwante 
instellingen" 

Tip:  u kan voor het ogenblik alle paneelcommunicatie instellingen onveranderd laten. 

5) Als de site deuren bevat met toegangscontrole en/of 
liften, verzeker u er dan van om het formaat van de 
toegangskaarten/-tokens te specificeren. 

"Systeem kaarttoegangsinstellingen" 

 

6) Als u bij aanvang wenst om planningsfuncties te testen, 
verzeker u er dan van om tenminste één schema voor 
testdoeleinden te creëren. 

"Schema's voor gebruikerstoegang en  
 zone automatisering" 

7) Verzeker u er van dat tenminste één "Zone" werd 
ingesteld om uw initiële basisconfiguratie te kunnen 
testen. 

"Zones en verwante instellingen" 

8) Verzeker u er van dat tenminste één voorbeeld 
gebruiker "Bevoegdheidsniveau" beschikbaar is om 
toegangscontrole en andere gebruikersverwante 
functies te kunnen testen.  

"Bevoegdheden voor 
gebruikers/binnenkomenden" 

9) Definieer één systeem "Gebruiker" (met voorbeeld 
toegangskaart/-token) om toegangscontrole en andere 
gebruikersverwante functies te kunnen testen. 

"Gebruikers 
(binnenkomenden/paneelgebruikers)" 
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10) Selecteer uit de geïnstalleerde apparaten een LCD-
toetsenbord module, een deurcontroller module (indien 
van toepassing) en een punt expansiemodule, en 
definieer deze items via de software. 

"Expansiemodules" 

11) Op dezelfde wijze, selecteer enkele deuren en bewaakte 
sensoren, en creëer ingangen voor deze items. 

"Deuren, lezers en verwante 
instellingen", en "Ingangspunten - 
bewaakte sensoren". 

12) Selecteer welk systeemomstandigheden (apparatuur) 
moet bewaakt of genegeerd worden.   

Tip:  dit helpt onnodige signalering voorkomen bij de zone 
toetsenborden. 

"Apparatuur instellingen  
 (Pseudo/interne inputs)". 

Vereiste instellingen voor paneelcommunicatie 
Stap (Voer het volgende uit): Voor meer details, raadpleeg: 

13) Configureer alle items zoals vereist voor verbinding met 
het paneel. 

"Overzicht paneelverbinding" 

Instellingen transfereren en testen voor basisbewerking 

Stap (Voer het volgende uit): Voor meer details, raadpleeg: 

14) Configureer en activeer een communicatiesessie 
"Verzenden naar paneel" met het specifieke paneel(en) . 

"Paneelcommunicatie en updates" 

15) Na transferentie van de data, test om te zien of de 
voorbeeldkaart de desbetreffende deur(en) kan 
ontgrendelen.   

Voor meer details over het gebruik van 
een systeem LCD-toetsenbord voor 
verschillende taken, raadpleeg de xL 
(paneel/toetsenbord) 
Gebruikershandleiding. 

  

Data invoer voor alle apparaten, 
zones en gewenste bewerking 
voltooien 

Als de basisdata invoer en testen zijn beëindigd, 
dan kan u de overige apparaten in het systeem 
definiëren, en de instellingen voor de gewenste 
bewerking aanpassen.  Uw database van 
'Gebruikers' zal eveneens moeten worden 
ingevoerd. 

Voor uitgebreide systemen wenst u 
eventueel de gebruikerslijst en de 
systeemapparaten te verdelen in 
hanteerbare 'stukken', zodat u kan blijven 

nagaan wat werd uitgevoerd en wat er 
nog moet gedaan terwijl u verder werkt. 
Tip:  U wilt misschien onmiddellijk vereiste 
"Schema's" in te stellen, gezien die kunnen 
toegewezen aan gebruikersbevoegdheden, zones en 
lezers. 

Voor meer informatie, raadpleeg de hoofdstukken 
"Administratie" en "Configuratie" in de 
inhoudstafel (vooraan in deze handleiding).   

Instellingen importeren uit een 
bestaand Guardall Director 
systeempaneel 

Paneel en software revisies:  bij de start met V3.20, 
kan de Guardall Director software met de panelen V2.0 
en hoger verbinden. 
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De geassocieerde panelen moeten hetzelfde 
revisieniveau hebben en de Director software moet 
typisch van hetzelfde niveau of hoger zijn.  Uitzondering: 
V3.3 panelen zijn OK voor V3.20 software (als IP-
verwante functies niet nodig zijn). 
Voor een bestaand Guardall Director 
systeem dat lokaal werd geprogrammeerd 
(zonder software), kunnen de instellingen 
voor een enkel paneel typisch worden 
geïmporteerd in de software.  De typische 
stappen verschijnen hieronder.   
Opmerking:  deze stappen behoren tot de sites die 
werden geprogrammeerd via een systeem toetsenbord.  
Voor een site die wordt bijgewerkt uit een vroegere 
versie van de Guardall Director software, raadpleeg de 
sectie "Updaten van een vroegere versie van de 
software”.   
1) Voor u start:  verkrijg deze informatie 

van een service persoon voor de site. 
• Het paneel serienummer (S005:00, of 

zoek naar een klein met de hand 
geschreven label). 

• De "Paneelcode"/Account UID 
(S001:05) en "Wachtwoord van een 
derde" (S005:01). 

Verzeker u er van om de bovenstaande informatie 
te noteren omdat die nodig zal zijn voor stap 6.  
Opmerking:  Als het "Wachtwoord van een derde" 
in het paneel nul (0) is, moet het naar een niet-nul 
waarde worden gebracht via een systeem 
toetsenbord.   Daartegenover, als de 
"Paneelcode" (Account UID)" nul is, wordt het 
automatisch ingesteld door de software 

2) Stel de "Accountnaam" in zoals 
gewenst.  Voor meer details, raadpleeg 
de sectie "Werken met accounts en 
mappen".   
Multi-account systemen:  herbenoem de 
standaard 'Accountmap' en accountnaam indien 
gewenst (of configureer een nieuwe accountmap 
en/of 'Account' dat moet geassocieerd worden met 
het specifieke paneel).   

3) Herbenoem de standaard paneelgroep 
en paneelnaam indien gewenst (of stel 
nieuwe namen in, indien gewenst).  
Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Panelen, paneelgroepen en verwante 
instellingen".   

4) Configureer alle items zoals vereist voor 
verbinding met het paneel.  Voor meer 

details, raadpleeg de sectie 
"Paneelverbinding overzicht".   

5) Configureer en activeer "Ophalen uit 
paneel" communicatiesessie.   
Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Paneelcommunicatie en updates".   

6) Dit zou een gepast moment zijn om de 
informatie uit het paneel te controleren.  
De lijst met de gebruikers is een goede 
plaats om er mee te starten.  Voor meer 
details, raadpleeg de sectie "Gebruiker 
(Binnenkomenden/paneelgebruikers)".   

7) Bij voltooiing kan u de informatie met 
het adres van het gebouw invoeren 
indien gewenst, en operators instellen 
die toegang zullen hebben tot dit 
account (deze informatie wordt niet 
opgeslagen via het paneel).  U kan ook 
de "Service PIN" en "Feature set" op dit 
ogenblik instellen voor dit account.  Voor 
meer details, raadpleeg de secties 
"Paneelinstellingen van het hele 
account" en "Operators".   

8) Misschien wenst u nu nieuwe items aan 
de database toe te voegen, of extra 
functies in te stellen.   
Voor meer details, raadpleeg de 
inhoudstafel.   

Iconenbalk aanpassen 

U kan de Iconenbalk aanpassen 
De Iconenbalk/-lijst kan naar wens 
aangepast worden.  De instellingen van de 
Iconenbalk worden voor iedere operator 
apart opgeslagen, wat iedereen toelaat om 
de eigen voorkeur lay-out te gebruiken.  
Tip:  de inhoud van uw Iconenbalk (d.w.z. voor de 
huidige operator) wordt automatisch opgeslagen als u 
instellingen wijzigt via dit scherm.   
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Iconenbalk openen en 
plaatsen 
Klik op [Iconen] op de taakbalk om 
de Iconenbalk te openen of te 
sluiten.  Om de positie ervan te 
wijzigen, klik-en-sleep het bovenste 
of linkse uiteinde van de balk naar 
de nieuwe locatie. 
U kan de Iconenbalk of de Boom open 
hebben, maar niet beiden tegelijkertijd. 

Opmerking:  als geen items zijn ingesteld 
om te verschijnen op de Iconenbalk, dan 
verschijnt deze als een kleine lege knop (klik 
er met de rechter muisknop op om toegang 
te krijgen tot dit scherm).  

Om de positie van de Iconenbalk op te slaan 
(samen met andere wijzigingen van het 
bureaublad), opent u het menu Beeld, 
selecteert Instellingen bureaublad, en 
daarna Opslaan.  (U zal worden gevraagd of 
u de wijzigingen wilt opslaan bij afmelding of 
afsluiten.) 

De presentatie of inhoud van uw 
Iconenbalk wijzigen 
Tip:  als u dit voor iemand anders doet, verzeker u er 
dan van om aan te melden als die operator. 

Om het scherm "Iconenbalk aanpassen" te 
openen, opent u het menu Beeld, selecteer 
Iconen, en daarna Aanpassen.  (U kan ook 
met de rechter muisknop klikken op de dubbele lijn aan 
het startuiteinde van de Iconenbalk, en Aanpassen 
selecteren.) 
Items toevoegen:  selecteer het gewenste 
item(s) onder "Beschikbare knoppen" en klik 
op [Toevoegen].  (Als alternatief kan u items in de 
positie slepen en neerzetten.) 

Tip:  gebruik het "Scheidingsteken" om blokken items 
visueel te scheiden op uw Iconenbalk. 
Items verwijderen:  selecteer het gewenste 
item(s) onder "Huidige knoppen" en klik op 
[Verwijderen].  (U kan ook items uit de lijst slepen 
en neerzetten.) 
Itemposities wijzigen:  selecteer het 
gewenste item(s) onder "Huidige 
iconenknoppen" en klik op de 'hand' die 
naar boven of beneden wijst, naargelang 
nodig.   

U kan items ook naar een nieuwe positie 'slepen' (laat 
de items los net boven de gewenste positie).  
Itemnamen wijzigen:  klik twee keer traag 
op de itemnaam in de lijst "Huidige 
iconenknoppen", en bewerk de naam zoals 
gewenst.  Bij voltooiing, druk op de toets 
[Enter] (of klik elders op het formulier). 
------------------------- 
Voor meer informatie, raadpleeg de 
selectiebeschrijvingen voor dit scherm.  Klik 
op OK als u klaar bent om de instellingen op 
te slaan. 
Als u het workstation wilt verlaten:  klik op [OK] voor u 
het workstation verlaat, en voer alle extra wijzigingen uit 
bij uw terugkeer. 
 
 
- Opschriften van knoppen tonen in Iconen: of 
u de tekstbeschrijvingen al dan niet wilt doen 
verschijnen voor items op uw Iconenbalk. 

- Pictogrammen van knoppen tonen in Iconen: 
of u de grafische symbolen al dan niet wilt doen 
verschijnen voor items op uw Iconenbalk. 

- Icoonpositie: dit selecteert de positie van de 
grafische symbolen in relatie met de 
tekstbeschrijving voor ieder item op de 
Iconenbalk (boven, beneden, links of rechts). 

Beeld (menu) Iconen Aanpassen 
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- Lijst "Huidige Iconenknoppen": deze lijst 
toont de geselecteerde items die moeten 
verschijnen op uw Iconenbalk. 
Dit toont ook de orde van de items op uw Iconenbalk, 
naast de tekstnaam voor ieder item (raadpleeg de 
taakbeschrijvingen voor details over wijziging van 
itemposities of items herbenoemen). 

- Lijst "Beschikbare knoppen": deze lijst toont 
alle beschikbare items (naargelang uw operator 
machtigingen). 
Tip:  gebruik het "Scheidingsteken" om blokken items 
visueel te scheiden op uw iconenbalk. 

Knoppen 
- [Omhoog]/[Omlaag] Handsymbolen: deze 
knoppen laten toe om geselecteerde items 
omhoog of omlaag te bewegen in de lijst 
"Huidige Iconenknoppen". 

- [Toevoegen]: dit laat toe om item(s) toe te 
voegen aan uw Iconenbalk (selecteer eerst de 
item(s) in de lijst "Beschikbare knoppen"). 

- [Verwijderen]: dit laat toe om item(s) te 
verwijderen van uw Iconenbalk (selecteer eerst 
het item(s) in de lijst "Huidige Iconenknoppen"). 

- [Standaardwaarden van operator herstellen]: 
dit herstelt uw lijst met geselecteerde items om 
alles toe te voegen aan de lijst "Beschikbare 
knoppen"  
(d.w.z. alle items beschikbaar via uw operator-
machtigingen). 

- [OK]: dit slaat uw selecties op en sluit het 
scherm. 

- [Annuleren]: dit sluit het scherm "Iconen 
aanpassen" zonder uw selecties op te slaan. 

 
Als u het workstation wilt verlaten:  klik op [OK] voor u 
het workstation verlaat, en voer alle extra wijzigingen uit 
bij uw terugkeer. 

Systeemcapaciteiten 

Software licentie en 
activeringssleutel 

De maximum ondersteunde 
systeemcapaciteiten en types van expansie-
/toepassingsmodules hangen af van de 
software licentie, die wordt beheerd via een 
kleine 'activeringssleutel' en de licentie-
manager software.   
Om uw systeemcapaciteiten bij te werken, 
raadpleeg de sectie “Software activering 
en licentie”.   

Uw systeemcapaciteiten controleren 
of bijwerken 

Om uw huidige systeemcapaciteiten te 
controleren, open het menu Help, en 
selecteer [Info].  Klik daarna op [Licentie 
info], en schuif daarna in het kleine venster 
om uw capaciteiten te bekijken.   
(Alle letterwoorden van drie letter behoren typisch tot 
verschillende types deurcontroller modules en andere 
periferieapparatuur.) 

Om uw beschikbare capaciteiten te 
gebruiken, moet het paneel "Feature set" 
juist staan ingesteld.   
Voor meer details, raadpleeg de sectie "Volledige 
account paneelinstellingen".   

Opmerking:  sommige capaciteiten die hier volgen 
vereisen eveneens extra paneelgeheugen dat moet 
geïnstalleerd worden (zie de volgende tabel).   
Het bijwerken van het systeem kan eventueel 
betekenen dat zowel software, hardware, en/of licentie 
moeten bijgewerkt (raadpleeg de instructies geleverd bij 
de upgrade kit). 
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Softwareversies en basiscapaciteiten 

Licentie => PRIME ENTERPRISE ENTERPRISE ELITE 
Gebruikers 1,000 10,000 64000 
Deuren * 
(+ Liften) 

16 * 1920 *
/ 3200 ‡ / 8000‡ 

1920 *
/ 3200 ‡ / 8000 ‡ 

Grafische 
Gebruikersinterface [GUI] 
(floating licenses) 

2 (V4.73) § 10 +1/+5 ‡ 50 10 +1/+5 ‡ 50 

Communicatie Clients 1 3 / 10 ‡ / 25 ‡ 3 / 10 ‡ / 25 ‡ 
Panelen 1 60 / 100 ‡ 250 ‡ 60 / 100 ‡ 250 ‡ 
Accounts 1 10 / 3000 †† 100 / 3000 †† 
Visual Director                 (en 
onbeperkte NetVision 
DVR’s) 

 (V4.73)   

Foto-badges  (V4.73) ‡  ‡  ‡ 
Gebruik van Client/Server  (V4.73) §   
Database Overzichten en 
SQL-serverondersteuning 

   

ERM Mogelijkheden    ‡ "Adv. Features" 
Remote Software 
Download VeDVR / NVe 
DVR’s 

 (V4.73) §   

VeDVR / NVe DVRs 
-- +1 / +5 DVRs 

1 only (V4.73) § (V4.71) 
1 - 1023 ‡ 

(V4.71) 
1 - 1023 ‡ 

March Networks DVR’s 
-- +1 / +5 R5 DVR’s 
-- R4 DVR’s (onbeperkt) 

 
 
 

(V4.7) 
1 - 1023 ‡ 
 ‡ 

(V4.7) 
1 - 1023 ‡ 
 ‡ 

  
Opmerkingen en uitzonderingen:  ‡ Optioneel via 
licentie;   § Voor nieuwe systemen / alleen bijgewerkte 
hasp-sleutel;  * Om deuren / toegangscontrole te 
ondersteunen en / of 'geheugenmodel' 4, MONITOR 
(smal moederbord) vereisen een functie 
uitbreidingskaart;    Client/server operatie laat ook 
multi-server aanmelding toe;   Panelen toevoegen laat 
meer zones, sensoren, deuren, enz. toe.;   Elevator 
(lift) capaciteit wordt gedeeld met de deurcapaciteit;  
 verdiepingscapaciteit is dezelfde per panel of account 
(124) en kan voor één gebouw zijn, of gedeeld over 
meerdere gebouwen;   suitecapaciteit is per paneel en 
wordt verminderd met 5 voor ieder (ander type van) 
hardware module die aanwezig is.   
†† Optioneel via HASP sleutel.  Voor een volledige 
SQL server installatie (niet de snel-installatie) als 
standaardinstelling en wordt apart beheerd; 
geselecteerd tijdens installatie of door het DB-
generator hulpprogramma; 

Opmerking:  Playback voor video-events wordt NIET 
ondersteund voor Maart R4 DVRs.   

Omgevormde TDC/PDC-deurcontrollers:  tot 10 per 
paneel (gecombineerd totaal).   

De bovenstaande lijst toont alleen de items die 
verschillen tussen de twee systeemversies.   
De volgende secties beschrijven de algemene 
maximum systeemcapaciteiten.   
* Ondersteuning van toetsenborden voor 
suitebeveiliging vereist een selectie 'feature set' van 5 
of hoger.  Om deze waarde in te stellen, raadpleegt u 
de sectie "Volledige account paneelinstellingen".   

Volledige systeemcapaciteiten 

Client/server bewerking:  deze hangt af 
van uw software licentie (zoals beheerd via 
de licentie-manager software). 
Aantal client workstations en/of 
paneelverbindingspoorten:  deze items 
zijn alleen beperkt door de 
licentieovereenkomst, maar onderhevig aan 
netwerk prestatie en omvang/activiteit van 
het systeem. 
Operators:  onbeperkt (alleen afhankelijk 
van de beschikbare vasteschijfruimte). 



21-0381D v4.7.4 Welkom Rapport Control Admin Sys Config Tech-Ref 317 

Capaciteit Berichtenlog (V4.7x):  Het 
volgende aantal berichten wordt 
ondersteund: 
Bericht  
Type 

Typisch 
(SQL 
Server 
Express) 

SQL Server 
Inst. Optie 

 Na Auto 
Opschonen

Alarm/event
berichten 

1,000,000 20,000,000 Minus 5% 

Communicat
ie-logs 

50,000 50,000 Minus 10% 

Operator-
logs 

240,000 240,000 Minus 10% 

Gerelateerde onderwerpen:  Oude activiteit of audit 
log-gegevens verwijderen (verwijderen) 

Opgeslagen rapporten:  niet beperkt 
(alleen afhankelijk van de 
hardeschijfruimte). 

Account capaciteiten 

Panelen en verbindingen:  aantal panelen 
per account is beperkt door de software 
licentie, en ook van de prestatie van PC en 
netwerk.   ER kunnen tegelijkertijd tot 30 
panelen worden verbonden om één enkele 
verbinding met een PC of modem te delen.  
Het aantal paneelverbindingspoorten is 
beperkt door de licentie, en door 
poort/modem beschikbaarheid en de 
prestatie van de PC. 
Opmerkingen/uitzonderingen:   
• de "Prime" versie van de Guardall Director software 

('feature set' 1, 2, 3 en 4) blijft beperkt tot 1 paneel 
per account.   

• Automatisch inbellen om berichten over te brengen 
naar het Guardall Director-systeem wordt niet 
ondersteund via een gedeelde verbinding (er is een 
modem nodig voor ieder paneel op afstand).   

• Beheer op afstand via de inbel Bell 103 (300 baud) 
modem/kiezer van het paneel blijft beperkt tot 
'feature set' 1 - 3(één paneel/tot 300 gebruikers per 
account). 

Gebruikers:  dezelfde capaciteit als die 'per 
paneel' (raadpleeg de volgende tabel). 
Kaart N°/ID's vs. Firmware (vaste programmatuur):  bij 
start met V3.2 paneel firmware, worden 32-bit ("9.5 
tekens") kaartnummers ondersteund (vroeger 7 
tekens).  Dit vereist eveneens  V1.5 deur/elevator 
controller firmware.  Met paneel firmware V3.2, kunnen 

kaart ID's tot 999999999 gaan. Met firmware V3.31, 
kunnen kaartnummers gaan tot 4294967295. 

Bevoegdheden:  dezelfde capaciteit als die 
'per paneel' (raadpleeg de volgende tabel). 
Schema's:  (Hangt af van het paneeltype en 
het geheugenmodel dat wordt ondersteund.)   
50:  V4.3, of panelen ingesteld als geheugenmodel 1-
3; 
100 (V4.4):  Panelen ingesteld als geheugenmodel 4-
7; 
250 (V4.4):  Panelen ingesteld als geheugenmodel 8 
of hoger. 
Vakanties:  32 V4.3;  50 V4.4  
Opmerking:  "Vakantie" 1 en 2 zijn gereserveerd voor 
de datums om te schakelen tussen zomer- en 
winteruur. 

Verdiepingen:  124 (in één enkel gebouw, 
of het gecombineerd totaal voor meerdere 
gebouwen). 
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Bewakingsronden:  niet beperkt (alleen afhankelijk van de hardeschijfruimte). 

Voor ieder hoofdpaneel (per paneeltype + expansie, licentie en 'Functie-set') 

Paneel legenda (alleen voor deze tabel, kol. 2):  P0:  ISM (vierkant moederbord);   
P1:  xL (smal moederbord);  fe:  +Functie Expansiekaart. 

Featur
e set 

Paneel + 
Expansie  

(½, 1, 2 MB) 
 

Deuren (+ 
Elevators 

/liften) 

Bevoeg
dheids
niveau

s 

Hist-
orie 

activite
it 

(Logs)

Gebrui
kers 

Gebruiker
snamen 

bij 
toetsenbo

rden 

Gebruiker 
aanmelding 

Toegelat
en 

panelen 

Minimum 
software nodig 

1 * P0 / P1 / P1fe 16 / 0 / 16 30 1024 20 Ja Uitsluitend PIN Slechts 1 Prime (opt.) 

2 * P0 / P1 / P1fe 16 / 0 / 16 30 1024 100 Ja 2-teken ID + Pin Slechts 1 Prime (opt.) 

3 * P0 / P1 / P1fe 16 / 0 / 16 30 1024 300 Ja 3-teken ID + Pin Slechts 1 Prime (opt.) 

4 * P0 / P1fe      16 100 2048 1000 Ja 3-teken ID + Pin Slechts 1 Prime (opt.) 

5 † P0 / P1fe      32 100 2048 1000 Ja 3-teken ID + Pin 60 / 100 / 

250 
Enterprise 

6 † P0 / P1fe      32 100 2048 2000 Ja 4-teken ID + Pin 60 / 100 / 

250 
Enterprise 

7 † P0 / P1fe      32 100 1024 4000 Nee 4-teken ID + Pin 60 / 100 / 

250 
Enterprise 

8 † P0 / P1fe, +½      32 500 8192 10000 Ja 4-teken ID + Pin 60 / 100 / 

250 
Enterprise 

9 † P0 / P1fe, +½      32 500 8192 10000 Nee 4-teken ID + Pin 60 / 100 / 

250 
Enterprise 

10 † P0 / P1fe, +1      32 500 8192 20000 Ja 5-teken ID + Pin 60 / 100 / 

250 
Ent. Elite 

11 † P0 / P1fe, +1      32 1000 16384 20000 Nee 5-teken ID + Pin 60 / 100 / 

250 
Ent. Elite 

12 † P0 / P1fe, +1      32 1000 16384 20000 Ja 5-teken ID + Pin 60 / 100 / 

250 
Ent. Elite 

13 † P0 / P1fe, +2      32 1000 65536 64000 Nee 5-teken ID + Pin 60 / 100 / 

250 
Ent. Elite 

14 † P0 / P1fe, +2      32 1000 32768 64000 Ja 5-teken ID + Pin 60 / 100 / 

250 
Ent. Elite 

 
† Ondersteunde 'feature-set' hangt af van uw 

software licentie (zoals beheerd via de licentie-
manager software).   
Feature-sets hoger dan 4 worden alleen 
ondersteund in de "Enterprise" versie van de 
Guardall Director. 

• Lokale gebruikersadministratie (via 
toetsenbord) wordt ondersteund in alle 
systemen, terwijl lokale systeemconfiguratie 
alleen wordt ondersteund in systemen met 
één enkel paneel, ingesteld als "Feature Set" 
1, 2, 3 of 4.  Uitzondering:  Programmering 
via het toetsenbord wordt ondersteund in alle 
systemen voor alle 'toepassings' modules die 
dit vereisen omwille van aangepaste 
instellingen, die alleen werden opgeslagen bij 

de module zelf (HSC-/printermodule, RF-
/draadloze module en Smart PODs). 

Voor meer details over de instelling van de 'feature 
set', raadpleegt u de "Volledige account 
paneelinstellingen…".   

Gewone capaciteiten per paneel (niet 
gebaseerd op de 'Feature set') 

Expansie-/toepassingsmodules:  24 
systeem LCD-toetsenborden en/of andere 
modules, of 60 suitebeveiliging 
toetsenborden (zie uitzonderingen). 
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Uitzonderingen:  suitebeveiliging toetsenborden kunnen 
gecombineerd met andere modules indien gewenst (de 
capaciteit voor suitebeveiliging toetsenborden wordt 
herleid tot 5 voor ieder systeem LCD-toetsenbord, en 
iedere toegevoegde expansie-/toepassingsmodule.)  
(Bijvoorbeeld, met 2 systeem toetsenborden, 3 
deurcontrollers en één punt expansiemodule, zou een 
"Enterprise" systeem met volledige capaciteit nog 
steeds 30 suitebeveiliging toetsenborden kunnen 
ondersteunen).   
Omgevormde TDC/PDC-deurcontrollers:  tot 10 per 
paneel (gecombineerd totaal). 

Zones:  16 bewaakte 'zones' per paneel. 

Deuren:  de "Enterprise" versie van de 
software ondersteunt tot 32 deuren per 
paneel. 
De "Prime" versie ondersteunt één enkel 
paneel met 16 deuren. 

Opmerking:  * om deuren / toegangscontrole te 
ondersteunen, vereisen de xL panelen (smal 
moederbord) een 'Functie Expansiekaart'. 

Elevators: de "Enterprise" versie van de 
software ondersteunt tot 32 elevator (lift) 
cabines. 
Uitzondering:  dit wordt gedeeld met de deurcapaciteit 
(maximum 32 gecombineerd totaal). 

Verdiepingen: de "Enterprise" versie van 
de software ondersteunt tot 124 unieke 

verdiepingen met toegangscontrole.  (Dit 
kan in één enkel gebouw zijn of in het 
gecombineerd totaal voor meerdere 
gebouwen.) 

Bewaakte sensoren (Ingangspunten):  
(Hangt af van het paneeltype en het aantal 
punt expansiemodules.)   
Tot 128: ISM panelen (vierkant moederbord).   
Tot 256 (V4.4): xL panelen (smalle rechthoekige 
moederbord). 

Details invoercapaciteit: 
ISM (vierkant moederbord):  128 (120 extern naar 
hoofdpaneel).  Deze kunnen alle draadloos zijn als 
toetsen op nul worden ingesteld.   
xL (niet verkante moederbord):  256 (kunnen alle extern 
zijn / draadloos indien hoofdpaneel en elke toets op 0 
wordt ingesteld).   
Zie ook:   
- Uitbreidingsmodules (I/O tab, dan "Invoeren:") 
- Systeeminstellingen voor ieder paneel (I/O 
Mapping tab) 

Programmeerbare uitgangen:  128 per 
paneel. 
Opmerking:  Bij ISM panelen (vierkant moederbord), 
zijn de uitgangen 005-008 virtuele uitgangen alleen 
beschikbaar voor gebruik met de numerieke 
semafoonfunctie.   

Capaciteiten en functies van expansiemodule 

 Ingangen en uitgangen 
 LCD-

toetsen
bord 

Suite 
toetsenb

ord 

Brandmodule MAP 
bericht 

RF-
module 

Deurcon
troller 

I/O 
expansie 

Elevator 
controlle

r 

Ingangen 1 8/4/2 8 Klasse A/B 4 32 8 8 
16 

0 

Uitgangen 1 2/1 2 (8) 16 - 4 2 (10) 
8 (16) 

0 

 
 Supervisie 
 LCD-

toetsen
bord 

Suite 
toetsenb

ord 

Brandmodule MAP 
bericht

. 

RF-
modu

le 

Deurcon
troller 

I/O 
expansie 

Elevator 
controlle

r 

Normaal gesloten   -      
Normaal open – EOL   -      
Normaal gesloten – 
EOL 

 - -      

Formulier C met EOL   -      
Duaal EOL  - -      
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 LCD-

toetsen
bord 

Suite 
toetsenb

ord 

Brandmodule MAP 
bericht

. 

RF-
modu

le 

Deurcon
troller 

I/O 
expansie 

Elevator 
controlle

r 

Klasse 'A'  
(kringloop 4 draden) 

- -  - - - - - 

Klasse 'B' 
(kringloop 2 draden) 

- -  - - - - - 

Sabotage         
Nieuwe stijlmodules (V4.4):  gebruiken aangepaste circuittypes (configureerbaar).  
 

 Lezers/deuren 
 LCD-

toetsen
bord 

Suite 
toetsenb

ord 

Brandmodule MAP 
bericht

. 

RF-
modu

le 

Deurcon
troller 

I/O 
expansie 

Elevator 
controlle

r 

Deuren n.v.t. - n.v.t n.v.t n.v.t 2 
4 
8 

n.v.t 2 
(liftcabin

es) 

Lezers 
(In/uit) 

n.v.t - n.v.t n.v.t n.v.t 4 
8 

16 

n.v.t 1 
(binnenc
abine) 

Lezer functies         

 Lezer sabotage n.v.t - n.v.t - -  -  
 5/12 VDC 

Selecteerbaar 
n.v.t - n.v.t - -  -  

Lezer ondersteuning         

 Wiegand n.v.t - n.v.t n.v.t n.v.t  n.v.t  
 Magneetstrip n.v.t - n.v.t n.v.t n.v.t  n.v.t  
 Proximity n.v.t - n.v.t n.v.t n.v.t  n.v.t  
 Scherpstellen station n.v.t - n.v.t n.v.t n.v.t  n.v.t - 

Deur ontgrendelen 
relais 

- - - - -  -  

Aux. relais - - - - -  -  
Module heartbeat - - - - -  -  
Communicatiemodule - - - - -  -  
Module lage voeding - - - - -  -  

 

Geavanceerde database 
functies 

Overzicht van functies 

De Guardall Director levert een aantal 
geavanceerde database functies: 
• Database Query:  levert 'beelden' van de 
database wat u toelaat (of andere software) 

om met de Director database te verbinden 
om aangepaste rapportagetaken uit te 
voeren;   Automatisch gebruiker 
importeren:  laat de Director software toe om 
te verbinden met een persoonlijk 
beheersysteem (Ook bekend als: 
"Enterprise Systeemelementenbeheer");  
 SQL-server ondersteuning:  maakt het 
mogelijk voor het IT departement van uw 
bedrijf om de verantwoordelijkheid op te 
nemen voor de database onder de SQL-
server. 
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Opmerking:  deze functies zijn optioneel en/of 
afhankelijk van uw software licentie.  
Details:  "Systeemcapaciteiten" (hierboven).   

Tip:  vele onderwerpen in deze sectie  (>>) 
werken ofwel samen of zijn van toepassing 
op meer dan één database functie.  Daarom 
is het handig om al deze onderwerpen ten 
minste één keer door te lezen, vooraleer er 
een te proberen in te stellen. 

SQL-server ondersteuning 

Tips:  deze functie is NIET vereist om andere functies 
te activeren.  Geavanceerde database functies worden 
slechts beperkt door de software versie en licentie.  
Deze functie staat ook bekend als de "Open 
Database".).  Deze term wordt niet langer meer 
gebruikt omdat hij aanleiding geeft tot misinterpretatie. 

Inleiding 
Vanaf v4.7 voor een standaardinstallatie 
maakt de director-database gebruik van 
SQL-server Express (dat is opgenomen). 
Er bestaat ook een optie om de IT-
afdeling van uw bedrijf verantwoordelijk te 
maken voor de director-database via SQL-
server (bijv. waaronder back-ups 
onderhouden, etc.). Met de eerste release 
van Director v4.7 worden SQL-server 
2000 en 2005 ondersteund. In dat geval 
wordt de Guardall Director-database 
tijdens de software-installatie op uw SQL-
server-pc geplaatst. Dit is alleen voor 
grotere systemen bedoeld die al gebruik 
maken van SQL-server om andere 
databases te beheren.  

Verwijderen van oude Aciviteiten of Audit Logs 
(Opschonen): 

Versie (2005) Noot 

Snel   Installeren (typisch)  
(beheerd door Director software).

Standaard 

Werkgroep 

Enterprise 

SQL-server installatie-optie  
(beheerd door SQL-server).   

Installatie met SQL-server 
ondersteuning 
Tijdens de software installatie (en/of als u 
het database-generator hulpprogramma 
op zichzelf uitvoert), wordt u gevraagd of u 
de database wilt beheren via een SQL-
server PC.  Als u "Ja" selecteert, zal u 
worden gevraagd om een aantal 
"Gebruiker aanmeldingen" en 
wachtwoorden op te geven.  Dit wordt 
besproken in de volgende sectie ( >> ). 
Gebruik van de DB-generator om over te schakelen 
naar SQL-server ondersteuning:  voor de uitvoering van 
het hulpprogramma database generator, verzeker u er 
van een geactualiseerde reservekopie te hebben van 
de database (gecreëerd met de huidige/nieuwste versie 
van de Director software), gezien die nodig zal zijn om 
uw data daarna te herstellen.  Opmerking:  If you 
accidentally select SQL server support during a 
software upgrade, switching back to the standard 
approach may require removing and reinstalling the 
Guardall Director software.  Indien dit voor u van 
toepassing is, zal u worden gevraagd 
dienovereenkomstig te handelen.  

Gebruikeraanmeldingen (Nodig voor:  
database query en SQL-server 
ondersteuning) 

Gebruiker 'aanmeldingen' 
De functie "Database query" en SQL-server 
ondersteuning vereisen dat u enige 
aanmeldingsinformatie geeft die zal worden 
gebruikt om toegang te geven tot de 
Guardall Director database.   

Tip:  bij een systeem beheerd onder SQL-server, moet 
deze informatie overeenkomen met de waarden voor 
de Director database, ingevoerd bij de SQL-server PC.   

Bovendien, als u deze instellingen later wilt wijzigen, 
dan moet u er zich van verzekeren of niemand op dat 
ogenblik bezig is om de Director database te openen 
(raadpleeg de stappen onder "Hulpprogramma 
tabelherstel"). 

Overzicht 
Als u SQL-server ondersteuning selecteert tijdens de 
installatie, dan zal u direct worden gevraagd naar de 
"gebruikersaanmelding" informatie.  Anders (of bij latere 
wijziging van de instellingen) moet u het vereiste 
formulier handmatig openen: 
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Guardall Director-Repair.exe (Gebruiker 
aanmeldingen ). 

Het hulpprogramma 
tabelherstel 
In een client-server Guardall 
Director systeem, is het 
hulpprogramma database-
/tabelherstel alleen beschikbaar via 
de server PC. 
(Dit is de PC die "...Director-server.exe" 
bevat.)   

Voor het hulpprogramma 
tabelherstel te gebruiken, eerst: 
1) Client/server systemen:  zich er van 

verzekeren dat geen kopieën van de 
Guardall Director (of communicatie) 
software bij de database zijn aangemeld 
(Extra menu, "Wie is aangemeld").   

2) Afsluiten van uw Guardall Director (en 
communicatie) software (details volgen verder). 

Opmerking:  de communicatie software behoort tot de 
PC's die met systeempanelen verbinden--via kabel, 
modem of IP-LAN/WAN ((V3.3). 

Tip:de online help mag open blijven, of druk dit 
onderwerp af als een referentie (klikken met de rechter 
muisknop en Onderwerp afdrukken selecteren). 

De Guardall Director software 
afsluiten 
Bij de Guardall Director server en iedere 
client PC (die deze hoofddatabase gebruikt): 

 open het menu Bestand. 
 Selecteer Afsluiten. 
 Bij vraag naar confirmatie, selecteer Ja. 

Communicatiemodules afsluiten 
Bij iedere PC die met systeempanelen of -
modems verbindt: 

 open de taakbalk (beweeg de muis naar 
de rechter onderkant van het scherm); 

 zoek naar een telefoon-
/communicatiesymbool aan de 
rechterkant; 

 indien aanwezig, klik dan met de rechter 
muisknop op dit symbool, en selecteer 
Afsluiten in het keuzemenu. 

 Bij vraag naar confirmatie, selecteer Ja. 

"Gebruiker aanmeldingen" instellen 
Voor de start van het hulpprogramma tabelherstel, 
verzeker u er van dat alle kopieën van de Guardall 
Director software (en geassocieerde server en 
communciatiecomponenten) zijn afgesloten.   
------------------------- 
Bij uw Guardall Director workstation (server 
PC bij client-server) het Windows menu 
Start openen, selecteer dan Programma's, 
Guardall Director V4 en Guardall 
Director-Repair. 
------------------------- 
Selecteer Gebruiker aanmeldingen , en 
raadpleeg nu de itembeschrijvingen voor dit 
scherm terwijl u de gewenste selecties 
maakt.   

Bij voltooiing, klik op de [x] in de bovenste 
rechterhoek van het scherm 'Director-
Repair' om het hulpprogramma database 
controle/herstel te sluiten. 
 
 

 Als u klikt op [Wijzigen...] voor ieder item 
hieronder, zal u worden gevraagd om een 
"Gebruiker aanmelding" en wachtwoord in te 
voeren.  Voor een typisch systeem (d.w.z. niet 
beheerd onder SQL-server), kan u de 
aanmeldingsnamen van de standaard 

Guardall Director-Repair.exe (Gebruiker aanmeldingen 
) 
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instellingen gebruiken, en alleen uw gewenste 
wachtwoorden invoeren.   
Tip:  bij een systeem beheerd onder SQL-server, 
moet deze informatie overeenkomen met de 
'Gebruiker aanmeldingen' (en wachtwoorden) voor de 
Director database, zoals ingevoerd bij de SQL-server 
PC.   
Opmerking:  bovendien, als u deze instellingen later 
wilt wijzigen, dan moet u er zich van verzekeren of 
niemand op dat ogenblik bezig is om de Director 
database te openen (raadpleeg de stappen onder 
"Tabel herstelhulpprogramma", vooraf/hierboven). 

- Query gebruiker/wijzigen query gebruiker 
aanmelding: dit laat u toe (of uw aangepaste 
software) om met de database te verbinden en 
opgeslagen informatie te bekijken.   Dit laat toe 
om aangepaste queries (rapporten) in te stellen, 
en wordt eveneens gebruikt door de functie 
automatische gebruiker importeren (ERM-
integratie).  
Server rollen:  geen vereist. 

- Gebruiker importeren/importeren gebruiker 
aanmelding wijzigen: dit wordt gebruikt met de 
functie automatische gebruiker importeren 
(ERM-integratie).   
Dit wordt vereist bij het openen en bewerken van de 
tabellen:  ErmUserImport en ErmUserImportResult; 

Server rollen:  geen vereist. 

- Reservekopie gebruiker/wijzigen 
reservekopie gebruiker aanmelding: dit laat 
de Guardall Director software toe om een 
reservekopie van de database te maken en die 
te herstellen (voor een systeem beheerd onder 
SQL-server). 
Server rollen:  Disk Admin.;  Database creator. 

- Systeembeheerder/wijzigen SA gebruiker 
aanmelding: dit laat de Guardall Director 
software toe om de database te openen (voor 
een systeem beheerd onder SQL-server). 
Server rollen:  systeembeheerder. 

 

Koppelen met de database (gebruikt 
voor:  aangepaste query/rapportage; 
ERM-integratie) 

Inleiding 
De functie "Database query" van Director 
laat u toe (of uw aangepaste software) om 
met de database te koppelen en opgeslagen 

informatie te bekijken.  (Dit behoort tot de 
database 'beelden' met karakteristiek alleen-
lezen (voorzien), die de inhoud van de 
database spiegelen.)  Dit laat toe om 
aangepaste rapporten in te stellen (bijv. uw 
eigen aangepaste queries in te stellen in MS 
Access, of om een programma te gebruiken 
zoals "Crystal Reports".)  Database 
'beelden' worden ook gebruikt met de functie 
automatisch gebruiker importeren (ERM-
integratie).  
Opmerking:  om aangepaste queries en rapporten te 
genereren, moet u een nieuwe (lege) database creëren 
en met de Director database koppelen zoals hieronder 
aangegeven. 

Typische systemen (d.w.z. niet 
uitgevoerd op SQL-server) 
"Query gebruikersaanmelding" is vereist om 
te kunnen koppelen met de database.  Voor 
een systeem ingesteld om onder SQL-
server te worden beheerd, zal u dit 
automatisch gevraagd worden gedurende 
de installatie.   Met een typisch systeem 
(d.w.z. NIET met SQL-server), zal u dit 
moeten configureren via het hulpprogramma 
tabel herstellen.   
Details/stappen:  raadpleeg de sectie 
"Gebruikersaanmeldingen" (vooraf).   

Automatisch gebruiker bijwerken (ERM-integratie):  
deze functie gebruikt als alternatief de 
"ImportUserLogin' voor alle taken die de tabellen 
'ErmUserImport' en 'ErmUserImportResult' impliceren.   

Koppelen met de database om 
aangepaste queries en rapporten te 
genereren 
Het volgende voorbeeld en de schermen 
behoren tot het gebruik van MS Access om 
met de database te koppelen.  
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1) In MS Access, open het menu 
Bestand en selecteer Nieuw. 
Tip:  vanaf nu zal ik de menuselecties (bijv. 
Bestand Nieuw). 

 

 Dubbelklikken op "Database".   

2) In het volgende scherm, deze een 
gepaste naam geven. 

 

 Klik daarna op [Creëren]. 

3) Selecteer:  Bestand, Externe data 
ophalen, Tabellen koppelen op de 
volgende manier: 

 

4) U kan het grootste deel van dit 
scherm negeren. 

 

 Helemaal onderaan, de "Bestanden 
van het type" veld [] openen, en 
selecteer "ODBC Databases ()". 

5) U kan het grootste deel van dit 
scherm eveneens negeren: 

 

 Selecteer gewoon Machine 
Databron boven in het scherm, en 
klik op  [ Nieuw ]. 
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6) Het volgende scherm zal verschijnen: 

 

 Selecteer:  Gebruiker databron (…) 
boven in het scherm, en klik op [ 
Volgende ]. 

7) In het volgende scherm: 

 

Selecteer:  SQL-server in de lijst, en klik 
op [ Volgende ]. 

8) In het volgende scherm, klik op [ 
Voltooien ]. 

 

 Als u de volgende extra schermen te 
zien krijgt vooraleer het volgende dat 
hierna wordt getoond, beantwoord 
dan gepast ( [Volgende], enz.). 
Tip:  wordt u gevraagd om aan te melden, voer 
dan de gebruikersnaam en het wachtwoord 
"DirectorQueryUser" in.  Uitzondering:  taken 
voor automatisch kaart importeren met 
betrekking tot de tabellen 'ErmUserImport' en 
'ErmUserImportResult', vereisen het gebruik 
van de gebruikersnaam en het wachtwoord 
"ImportUserLogin". 

9) In het volgende scherm, een gepaste 
databron "Naam" invoeren plus een 
"Beschrijving", indien gewenst. 

 

 Selecteer daarna uw "Server" in de 
lijst, en klik op [ Volgende ]. 
Tip:  dit kan ook de naam van de PC zijn (of die 
naam bevatten), waar zich de database bevindt. 
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10) In het volgende scherm, selecteer 
"Met SQL…", en "Verbinden met 
SQL…" zoals hier getoond: 

 

 Voer daarna uw "DirectorQueryUser" 
in, aanmeldings-ID en wachtwoord, en 
klik op [ Volgende ]. 
Uitzondering:  taken voor automatisch kaart 
importeren met betrekking tot de tabellen 
'ErmUserImport' en 'ErmUserImportResult', 
vereisen het gebruik van de gebruikersnaam en 
het wachtwoord "ImportUserLogin". 

11) In het volgende scherm, gelijkaardige 
selecties maken zoals hier wordt 
getoond: 

 

 Klik op [ Volgende ] als u gereed 
bent. 

12) En opnieuw (bijna gereed): 

 

 Klik op [ Voltooien ] als u gereed 
bent. 

13) In het volgende scherm op [OK] 
klikken, of [Databron testen], zoals 
gewenst: 

 

 Tip:  een succesvolle "Test" geeft aan dat u de 
juiste aanmeldingsgegevens heeft ingevoerd, 
enz. 
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14) In het volgende scherm, selecteer 
Machine Databron boven in het 
scherm: 

 

 Selecteer daarna de "databron" die u 
creëerde, en klik op [ OK ]. 

15) Selecteer nu het beeld(en) van de 
Guardall Director database die u 
waarover u wenst te beschikken: 

 

Klik op [OK] als u gereed bent. 

16) Het door u geselecteerde beeld(en) 
van de Guardall Director database zijn 
nu gekoppeld aan uw nieuwe 
database. 

 

 U kan nu de volledige vermogen van 
uw database software en 
programmeervaardigheden toepassen 
om aan uw vereisten te voldoen 
(instellen van database queries, enz.).   

De data begrijpen 
 SID is een account identificator.   
 De overige initiële kolommen (tot 3 of 4) 

bevatten de "Eerste sleutel" die op een unieke 
manier iedere rij identificeert. 

 Voor meer details over extra kolommen, 
raadpleeg de specifieke schermen in de 
Director software (en/of de help-onderwerpen 
die van toepassing zijn). 

 Voor meer informatie en details over 
gecodeerde waarden, zoek op de Director CD 
naar een bestand dat behoort tot de "Database 
beelden".   

Geautomatiseerd gebruiker 
importeren (gebruikt voor:  ERM-
integratie) 

Inleiding 
Guardall Director voorziet een functie om 
geautomatiseerd een gebruiker te 
importeren--die kan gekoppeld met een 
personenbeheer systeem (Ook nog 



 

328 Guardall Director V4.74 Gebruikershandleiding 21-0381D v4.7.4 

genoemd: "Enterprise Resource 
Management").  Waarschuwing:  dit vereist 
brondata met een zeer specifieke structuur. 
Opmerking:  voor taken die de tabellen 'ErmUserImport' 
en 'ErmUserImportResult' gebruiken, vereist deze 
functie een verbinding met het gebruik van de 
gebruikersnaam en het wachtwoord 
"ImportUserLogin". 

Conceptuele aspecten 
 Koppelen/database query:  laat toe om 

te bekijken wat de Director database bevat 
(via de 'beelden' van de database die 
worden voorzien).  Dit werd 
vooraf/hierboven behandeld. 

 De tabellen ErmUserImport and 
ErmUserImportResult:  de tabel 
ErmUserImport kan bijgewerkt door uw 
aangepaste software, en daarna bevraagd 
op regelmatige basis (configureerbaar) 
door de Director software. Op deze manier 
wordt de gebruikersinformatie automatisch 
bijgewerkt.   Als de informatie wordt 
geïmporteerd, worden resultaten en 
fouten gepost aan de 
ErmUserImportResult tabel--feedback 
gevend over hoe de zaken liepen.   
Opmerking:  het is uw verantwoordelijkheid om data 
te verwijderen om deze tabel binnen een 
hanteerbare afmeting te houden. 

 Functie automatisch gebruiker 
importeren van de Director:  dit laat toe 
om de Guardall Director in te stellen om 
automatisch de tabel ErmUserImport te 
bevragen (details volgen verder).  

Software interface ("Middleware") 
taken 
De ERM-interface bevat typisch aangepaste 
software die: 

 de database onderzoekt om de huidige 
inhoud te verifiëren, en/of aangepaste 
rapporten uit te voeren; 

 schrijft datacommando's 
(Toevoegen/Bewerken/Verwijderen) in de 
tabel ErmUserImport; 

 controleert de tabel 
ErmUserImportResult op fouten,  
(en verwijdert verwerkte informatie om het 
bestand op een hanteerbare afmeting te 
houden); 

 vraagt aan een IT/systeemoperator om 
fouten te corrigeren in de brondata/-
commando's. 

Vereiste dataformaat 
Raadpleeg het document "Director ERM-
gebruiker importeren" dat bij de Guardall 
Director CD is gevoegd. 

Typische systemen (d.w.z. niet 
uitgevoerd op SQL-server) 
"Query gebruikersaanmelding" is vereist om 
te kunnen koppelen met de database.  Voor 
een systeem ingesteld om onder SQL-
server te worden beheerd, zal u dit 
automatisch gevraagd worden gedurende 
de installatie.  Met een typisch systeem 
(d.w.z. NIET met SQL-server), zal u dit 
moeten configureren via het hulpprogramma 
tabel herstellen.   
Details/stappen:  raadpleeg de sectie 
"Gebruikersaanmeldingen" (vooraf).   

Geautomatiseerde 
gebruikerinvoegingen instellen 
Opmerking:  als voorzorg vooraleer deze functie in te 
stellen, verzeker u ervan dat u beschikt over een 
actuele reservekopie van de database.  Voor meer 
details, raadpleeg de sectie "Reservekopie of herstel 
van de database".   

1) Selecteer [Beheer] in the 'boom'.   

2) Selecteer Database beheren, en open 
Gebruiker invoeging. 

3) Raadpleeg daarna de 
itembeschrijvingen voor dit scherm 
terwijl u de gewenste selecties maakt. 
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- Periodieke verwerking van de tabel 
Gebruiker invoeging activeren: 
selecteer dit om de functie 
geautomatiseerde kaartinvoeging 'in te 
schakelen'. 

- Periode (in minuten): dit geeft aan 
hoe lang de Director zal wachten voor 
de tabel 'ErmUserImport' opnieuw te 
verwerken  (bijv. 15 minuten = 4 keer 
per uur). 
Opmerking:  zoals reeds vermeld onder 
"Conceptuele aspecten" en in "Software 
interface ("Middleware") taken" -- beide 
hiervoor/hierboven, behoort het tot de 
verantwoordelijkheid van de aangepaste software om 
de tabel te actualiseren met de gewenste commando's 
en data -- die daarna worden verwerkt door de 
Director software volgens de tijdsintervallen die hier 
worden geselecteerd.  

- [Verwerken van tabel Gebruiker invoeging 
nu]: dit doet de Director de tabel onmiddellijk 
verwerken, en wacht niet tot het volgende 
geplande tijdstip. 

--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 

Verzekeren dat panelen werden 
geactualiseerd 
Om te verzekeren of panelen regelmatig 
worden geactualiseerd, moet u geplande 
communicatiesessies instellen voor het 
paneel(en).  Tip:  Voor panelen die al 
verbonden/online zijn, zal de actualisering 
automatisch plaatsvinden.   
Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Paneelcommunicatie en updates".   

Handmatig gebruikersdata 
importeren uit een tekstbestand 

Inleiding 
Gebruikersdata kunnen indien nodig 
geïmporteerd worden uit een extern 
bestand.  Waarschuwing:  dit vereist een 
brontekstbestand met een bijzonder 
specifieke structuur (anders kan de 
database corrupt worden).  Deze functie zou 
niet mogen gebruikt worden door personen 

die niet vertrouwd zijn met computers of 
formaten als het tekstbestand.   

Bevoegdheid:  deze functie vereist de bevoegdheid om 
gebruikers te bewerken. 

Vereiste software versie en licentie 
Deze functie wordt ondersteund vanaf de 
software v3.0.  Er is geen speciale licentie 
nodig. 

Vereiste dataformaat 
Raadpleeg het document 
"Bestandsvereisten voor gebruiker 
importeren" dat bij de Guardall Director CD 
is gevoegd. 

Opmerking:  dit bestand is niet geassocieerd met de 
functie geautomatiseerd kaart importeren. 

Kaartdata handmatig importeren 
1) Als een voorzorg vooraleer deze functie 

te gebruiken, verzeker u ervan dat u 
beschikt over een actuele reservekopie 
van de database.   
Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Reservekopie of herstel van de 
database".   

2) Verzeker u er van dat het tekstbestand 
overeenkomt met de vereiste structuur. 

3) Open het menu Bestand, en selecteer 
Gebruikers importeren. 

4) Lokaliseer en open het bestand  ( 
[Openen], of dubbelklikken). 

5) Voer daarna alle extra prompts uit die 

[Beheer] Database beheren  
Gebruiker invoeging  

 



 

330 Guardall Director V4.74 Gebruikershandleiding 21-0381D v4.7.4 

verschijnen. 
(Als er zich fouten voordoen, moet u misschien uw 
bestand herstellen en het opnieuw importeren.) 

6) Bij voltooiing, verzeker u er van het 
paneel(en) te actualiseren met de 

nieuwe gegevens. 
Tip:  Voor panelen die al verbonden/online zijn, 
zal de actualisering automatisch plaatsvinden.  
Voor meer details, raadpleeg de sectie 
"Paneelcommunicatie en updates".   

Systeem/hardware referenties 

Een typische Guardall Director systeem 

  
 

Systeem ontwerpaspecten 
(topologie) 

De volgende concepten kunnen 'gemengd 
en overeengekomen' naar wens bij het 
ontwerpen van een systeem: 

PC's/werkomgevingen:  de Guardall 
Director software kan worden geïnstalleerd 
voor gebruik op één enkele PC, of over 
meerdere PC's in de werkomgeving van een 
netwerk.  Verschillende aspecten van de 
software zullen worden geïnstalleerd, 
afhankelijk waarvoor iedere PC wordt 
gebruikt (als database server, operator 
workstation en/of voor paneel-
/modemverbindingen).   

Client toegang tot de server database is beschermd--
gebaseerd op een definieerbare lijst van clients, ieder 
met een geassocieerd netwerk "IP-adres".  Meerdere 
centrale databases kunnen eveneens worden beheerd 
indien gewenst.  Een operator kan afmelden van een 
server en zich daarna aanmelden bij een andere.  

Sites/accounts:  voor beheer van grotere 
systemen, en systemen in meerdere 
plaatsen, gebruikt de Guardall Director 
software het concept van "Accounts".  Ieder 
account kan één enkel paneel zijn, of 
meerdere panelen op verschillende 
plaatsen.  In essentie is een account een set 
van paneel(en) of site(s) die zullen beheerd 
worden als een enkele entiteit (gedeelde 
gebruikers, enz.).   Accounts kunnen 
geordend worden in mappen, die worden 
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gerefereerd bij het toekennen van operator 
machtigingen.   
Bij de selectie van een account wordt het 
bewakingsvenster getoond met berichten ontvangen 
van een specifiek account, en wordt toegang verleend 
aan de administratie- en configuratie-onderwerpen voor 
het geselecteerde account. 

Panelen en verbindingen:  Ieder account 
kan van 1 tot 60 panelen bevatten 
(afhankelijk van de licentie en van de 
PC/netwerk prestatie).  Er kunnen 
tegelijkertijd tot 30 panelen worden 
verbonden om één enkele verbinding met 
een PC of modem te delen. 

Panelen kunnen verbinden via een PC in het 
Guardall Director systeem.  Een specifieke 
verbinding kan direct zijn (via kabel), of met 
inbelmodems, of via een netwerk (via IP).  
Kabelverbindingen zijn 'serieel', met of 
zonder omzetting naar "RS485". (RS485 
verbindingen laten langere afstanden en/of 
meerdere panelen per verbinding toe.)   
IP Verbindingen:  Beveiligde en reguliere IP-
verbindingen worden ook ondersteund.   
Meer:  IP-connectiviteit 

Inbelpanelen met gespecialiseerde externe modems 
(één paneel per modem) kunnen ingesteld worden om 
automatisch in te bellen naar het Guardall Director 
systeem om alarmen of blokken van activiteitsberichten 
te verzenden.  In andere configuraties, worden de 
alarmen en gebeurtenissen verzonden als een 
verbinding wordt gemaakt met de specifieke panelen 
(onmiddellijk, aan een voorgeprogrammeerde tijd, of in 
een repetitief schema).   

Centrale bewaking wordt apart geconfigureerd (voor 
ieder individueel paneel) met gebruik van de 'Bell 103' 
(300 baud) modem/kiezer in ieder hoofdpaneel 
ingebouwd, en/of een IP-verbinding (SIP-rapportage), 
of hoge beveiligingscommunicatie (HSC--via 
Mark7/DVACS service in Canada).   
Tip:  HSC-modules ondersteunen ook een printer. 

De ingebouwde modems kunnen ook gebruikt worden 
om kleinere sites op afstand te beheren (enkele 
paneelaccounts met tot 300 gebruikers). 

Guardall Director paneelcommunicatie wordt beheerd 
via "Communicatiepools", die toelaten om groepen 
modems te selecteren waaruit kan worden gekozen bij 
het 'oproepen' van een specifiek(e) paneel/site.  
Opmerking:  communicatie 'pools' worden in alle 
systemen gebruikt.  

Een verbinding initiëren met gewenst paneel(en) laat 
een Guardall Director operator toe om activiteit te 
bewaken bij een account (live/real-time), 
bewakingsrondes te bewaken die in uitvoering zijn, de 
status te controleren en apparaatcontrole taken uit te 
voeren en/of panelen te synchroniseren met de 
software.  Opmerking:  Paneel updates kunnen ook 
worden geprogrammeerd bij geregelde intervals en/of 
'rustige' momenten bij specifieke sites (zoals 's nachts). 

Alarmsysteem hardware 

Hoofdsysteem panelen, LCD-toetsenborden 
en expansiemodules leveren de basis 
bouwblokken voor ieder veiligheidssysteem.  
Bewakingssensoren en verschillende 
output/signaalapparaten vervolledigen het 
systeem. 
Systeemcapaciteiten:  voor een uitgebreide lijst met het 
aantal en de types van apparaten die worden 
ondersteund, raadpleeg de sectie 
"Systeemcapaciteiten".   

Hoofdsysteem panelen:  dit is het vakje of 
het paneel aan de wand dat werkt als het 
brein van het systeem. Alle 
detectieapparaten verbinden ermee. Als een 
apparaat wordt geactiveerd, dan activeert 
het controlepaneel de sirenes of de lichten. 
Bij bewaking, waarschuwt het brein het 
Monitoring station via de telefoonlijnen (HSC 
of inbellen). 

Expansiemodules:  meerdere 
expansiemodules worden ondersteund, wat 
toelaat om extra bewakingssensoren 
toelaat, programeerbare uitgangen en/of 
speciale functies aan het systeem toe te 
voegen (zoals deur-/toegangscontrole, lift-/ 
verdiepingscontrole en suitebeveiliging).  
Alle modules van een bestaand Fx of FxPro 
systeem worden eveneens ondersteund.  
Het systeem ondersteunt een totaal van 24 
expansiemodules (of 60 toetsenborden voor 
suitebeveiliging).    

xL LCD-toetsenbord:  een toetsenbord 
geeft gebruikers on-site controle en de 
capaciteit om het totale alarmsysteem te 
opereren.  Bovendien, LCD-toetsenborden 
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geven een lezing van de gebouwen met de 
locatie en de aard van de alarmen. 

Suitebeveiliging toetsenbord:  deze units 
leveren veiligheidsfuncties voor 1 tot 8 
gebruikers in één enkel appartement/suite of 
gebouw.  Er kan gedacht aan een 
toetsenbord voor suitebeveiliging als een 
privé beveiligingssysteem, met bewaking 
tegen inbraak en signaleerfuncties voor één 
enkele suite/gebouw.  Er zijn twee types 
beschikbaar: 2-zone & 8-zone. 

Contacten (Deur- en venstersensoren):  
magnetische sensoren die het openen van 
een deur of venster detecteren. Normaal zijn 
contacten vereist op buitendeuren en zowel 
op vensters van de benedenverdieping als 
de kelder die open kunnen.  Deuren en 
vensters van de bovenverdiepingen die 
binnen bereik liggen vanaf het dak, het 
balkon of 'zoldering' moeten ook beschermd 
worden. 

Bewegingsdetector:  een apparaat 
strategisch gemonteerd in het gebouw om 
beweging te detecteren binnen een vooraf 
bepaalde zone.  Het meest gebruikte type is 
de Infrarode detector die wijzigingen 
registreert in infraroodenergie (temperatuur) 
voor bewegingen binnen de zone van 
bereik. Het bereikpatroon en de 
gevoeligheid van de unit kunnen aangepast 
worden tijdens de installatie om valse 
alarmen te voorkomen door huisdieren. 

Glasschade detector:  een sensor 
geplaatst op een venster of een dakraam 
dat een alarm start als een glas wordt 
gebroken. Deze sensor 'luistert' naar het 
duidelijk geluid van brekend glas of naar de 
voeling van de vibraties ervan. Deze 
sensoren zijn echter niet altijd nodig als 
venstercontacten en/of 
bewegingsdetectoren worden gebruikt. 

Rookdetector:  een rookdetector die rook of 
vlammen registreert, een lokaal alarm 
initieert en een geassocieerd bericht stuurt 

naar de meldkamer.  De meldkamer, op 
haar beurt, kan de brandweer dag en nacht 
waarschuwen. 

Paniekalarm:  een paniekalarm is een 
ander type detector dat kan toegevoegd aan 
een centraal bewaakt systeem. De 
paniekknoppen kunnen gebruikt worden om 
de politie of andere autoriteiten te 
waarschuwen, naargelang de instelling 
tijdens de installatie. Paniekknoppen kunnen 
vastgemaakt of draagbaar zijn, rond de hals 
of in de hand. Deze functie kan immense 
gemoedsrust geven aan ouderen of 
lichamelijk zwakken--of anderen die alleen 
thuis verblijven. 

Koolmonoxide sensor:  een apparaat dat 
giftige niveaus ontdekt van koolmonoxide 
gassen.  Vroege waarschuwing van lage 
niveaus van koolmonoxide laat toe om 
preventieve maatregelen te nemen voor 
ernstige schade wordt veroorzaakt. 

Kritieke punten:  naast het leveren van 
inbraakalarm en gemoedsrust tegen brand 
en voor persoonlijke bescherming, kunnen 
nog andere condities elektronisch worden 
bewaakt.  Bijvoorbeeld, bewaken van een 
vrieskast om iemand te waarschuwen dat de 
temperatuur stijgt.  Water- en gasdetectoren 
bestaan ook om te beschermen tegen 
schade aan de eigendom, enz.  Deze 
kritieke punten kunnen dag en nacht 
bewaakt worden door een meldkamer. 

Lezers en kaarten/tokens:  
geactualiseerde deurcontrole modules 
worden ondersteund, met toegangscontrole 
(met opsporing van in-/uitgang) voor twee 
deuren (1 of 2 lezers per deur).  De lezers 
kunnen van het type magneetstrip zijn, 
Wiegand, proximity, of andere lezers die 
uitvoeren via standaard magneetstrip of 
Wiegand (doorhalen) formaat.   

G-Prox™ lezers, en de nieuwere G-Prox 
II™ intelligente lezers (doorverbindingsvrij) 
en geassocieerde   
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G-Prox™ proximity kaarten worden volledig 
ondersteund.  Deze lezers zijn beschikbaar 
met of zonder toetsenbord, en in standaard 
ontwerpen (wand/ gelijkgemaakt op de 
wand), deurstijlmontage en "Scherpstellen 
station". 
(Wiegand-output toetsenborden laten 
toegang met "Kaart Plus PIN" toe, en 
dwangsignalering.) 
Twee (definieerbare) kaartformaten worden 
tegelijkertijd ondersteund, wat twee types van 
Wiegand/Proximity kaarten toelaat te gebruiken (per 
paneel), of Wiegand/Prox en 
Magneetstrip/Streepjescode.  Wiegandkaarten (of 

Wiegand output) kan het industriële standaardformaat 
zijn - Een 26-bit of 36-bit formaat van gedeponeerd 
handelsmerk, plus Wiegandformaten gedefinieerd door 
de gebruiker, tot 40-bits lengte.  Magneetstrip kaarten 
(of equivalente output) kan ofwel van het type 
standaard magneetstrip toegangskaarten zijn, of 
aangepaste/bestaande kaarten die voldoen aan de ISO 
3554 industriële norm (formaten gedefinieerd door de 
gebruiker).   

Kaarten met 'versienummers' worden ook ondersteund, 
wat toelaat om vaste ID-kaarten opnieuw uit te geven 
indien ze werden verloren of gestolen. 

"Raster" stijl lezer-toetsenborden (d.w.z. die extra 
bedrading voor het toetsenbord vereisen) worden 
ondersteun via omgezette PDC-en TDC-
deurcontrollers. 

Toetsenbordtoon referentie (V4.5 met V4.42 firmware) 

De volgende tabel geeft de toetsenbordtonen weer voor de aangegeven condities.  Tonen 
verschillend van "Standaard" tgo.  “Omgekeerd” worden in vet aangeduid. 

Tip:  “Standaard” tgo. “omgekeerde” tonen worden geselecteerd onder: 
Account informatie, Instelling, ”Scherp/Onscherpstellen en Tones”.   

LCD-toetsenbord tonen  
Conditie Standaardtonen  Omgekeerde tonen  

Brand 1 seconde aan en uit.  1 seconde aan en uit. 

Zoemer Drie 125 ms, korte lage pieptonen Drie 125 ms, korte lage pieptonen 

Ingang/uitgangsvertraging Trage in/uitschakeltonen: 

Op tijd: 250 ms  
Buiten tijd:750 ms  

Constante continue toon. 

Uitgangsvertraging met punt 
open (zie opmerking 
hieronder) 

Snelle in/uitschakeltonen 

Op tijd:   250 ms  
Buiten tijd:750 ms 250 ms 

Snelle in/uitschakeltonen 

Op tijd:   250 ms  
Buiten tijd: 250 ms  

Uitgangsvertraging 
bevestigen 

Snelle in/uitschakeltonen 

Op tijd:   250 ms  
Buiten tijd: 250 ms 

Snelle in/uitschakeltonen 

Op tijd:   250 ms  
Buiten tijd: 250 ms 

Probleem - Alarm, 

Zone mislukt scherpgesteld 
(zie opmerking hieronder) 

Constante continue toon Trage in/uitschakeltonen: 

Op tijd: 250 ms  
Buiten tijd:750 ms 

Ingangsvertraging bij 
vroeger/huidige alarm 

Zeer snelle in/uitschakeltonen 

Op tijd:   125 ms  
Buiten tijd: 125 ms 

Zeer snelle in/uitschakeltonen 

Op tijd:   125 ms  
Buiten tijd: 125 ms 

Zone is aan het sluiten – 15 
minuten  

Drie 125 ms, korte tonen.  
Tonen sneller tijdens laatste 5 minuten 

Drie 125 ms, korte tonen.  
Tonen sneller tijdens laatste 5 minuten 

OPMERKING:  voor condities over deze opmerking, de toon zal NIET gegenereerd worden als de "Uitgangsmodus 
mislukt" van toepassing voor de zone staat ingesteld op Geen/0 (nul).    
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Tabel 2: Tonen station scherpstellen  
Conditie Standaardtonen  Omgekeerde tonen  
Brand 3 keer 500 ms in en uit, daarna 1 seconde 

stilte  
3 keer 500 ms in en uit, daarna 1 
seconde stilte  

Zoemer Dubbel kort: 
125 ms in en 125 uit vier keer 

Dubbel kort: 
125 ms in en 125 uit vier keer 

Ingang/uitgangsvertraging Trage kadans: trage in/uitschakeltonen: 
Op tijd: 250 ms  
Buiten tijd:750 ms 

Constante continue toon 

Uitgangsvertraging met punt 
open (zie opmerking 
hieronder) 

Snelle kadans: snelle in/uitschakeltonen 
Op tijd:   250 ms  
Buiten tijd: 250 ms 

Snelle kadans: snelle 
in/uitschakeltonen 
Op tijd:   250 ms  
Buiten tijd: 250 ms 

Uitgangsvertraging 
bevestigen 

Snelle kadans: snelle in/uitschakeltonen 
Op tijd:   250 ms  
Buiten tijd: 250 ms 

Snelle kadans: snelle 
in/uitschakeltonen 
Op tijd:   250 ms  
Buiten tijd: 250 ms 

Probleem – Alarm, 
 
Zone mislukt scherpgesteld 
(zie opmerking hieronder) 

Constante continue toon Trage kadans: trage 
in/uitschakeltonen: 
Op tijd: 250 ms  
Buiten tijd:750 ms 

Ingangsvertraging bij 
vroeger/huidige alarm 

Snelle kadans: snelle in/uitschakeltonen 
Op tijd:   250 ms  
Buiten tijd: 250 ms 

Snelle kadans: snelle 
in/uitschakeltonen 
Op tijd:   250 ms  
Buiten tijd: 250 ms 

Zone is aan het sluiten – 15 
minuten  

Dubbele korte tonen: 
125 ms in en 125 uit vier keer  
Tonen sneller tijdens laatste 5 minuten 

Dubbele korte tonen: 
125 ms in en 125 uit vier keer  
Tonen sneller tijdens laatste 5 
minuten 

OPMERKING:   voor condities over deze opmerking, de toon zal NIET gegenereerd worden als de "Uitgangsmodus 
mislukt" van toepassing voor de zone staat ingesteld op Geen/0 (nul).   
 

Tabel 3: Zoemer via uitgang ingesteld naar Sonalert volgen 
Uitgang referentie:  Configuratie, Uitgangspunten, […], ”Zone, Zone x, Sonalert...”) 
Conditie Standaardtonen Omgekeerde tonen  
Brand 2 seconden aan/uit.  2 seconden aan/uit. 
Zoemer 1 seconde aan  1 seconde aan 
Ingang/uitgangsvertraging 1 seconde aan twee seconden uit Constante continue toon 
Uitgangsvertraging met punt 
open (zie opmerking 
hieronder) 

1 seconde aan/uit 1 seconde aan/uit 

Uitgangsvertraging 
bevestigen 

1 seconde aan/uit 1 seconde aan/uit 

Probleem – Alarm, 
Zone mislukt scherpgesteld 
(zie opmerking hieronder) 

Constante continue toon 1 seconde aan twee seconden uit 

Ingangsvertraging bij 
vroeger/huidige alarm 

1 seconde aan/uit: 1 seconde aan/uit 

Zone is aan het sluiten – 15 
minuten  

1 seconde aan.  
Tonen sneller tijdens laatste 5 minuten 

1 seconde aan.  
Tonen sneller tijdens laatste 5 
minuten 

OPMERKING:  voor condities over deze opmerking, de toon zal NIET gegenereerd worden als de "Uitgangsmodus 
mislukt" van toepassing voor de zone staat ingesteld op Geen/0 (nul).   
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Online ondersteuning & 
productgegevens 

Online informatie en ondersteuning 
De Guardall website 
(http://www.guardall.com) levert toegang 
tot informatie over product marketing en 
ondersteuning, 24 uur per dag, 7 dagen 
per week.    
Guardall levert alle product databladen en 
marketing materialen in Adobe® PDF-
formaat om direct te donwloaden en af te 
drukken.  De installatie-instructies en 
gebruikershandleidingen voor de huidige 
producten zijn ook beschikbaar in PDF-
formaat.   

Technische ondersteuning website 
De website voor technische ondersteuning 
is toegankelijk vanaf de hoofd website en 
ook direct onder: 
http://supportna.guardall.com (Opmerking: NIET 
"WWW") 

 

http://www.guardall.com  en 
http://supportna.guardall.com 

De Guardall website wordt geactualiseerd 
voor gemakkelijk gebruik en extra functies.   

 

Om een PDF-bestand te bekijken of af te drukken, 
moet u de Adobe® Acrobat lezer software op uw 
computer installeren, en/of PDF-ondersteuning 
configureren voor de Internet 'browser' software.  De 
Adobe® Acrobat lezer is gratis en kan worden 
gedownload van de site www.adobe.com. 

Voor toegang tot de Guardall website heeft u zowel 
Internet nodig als de 'web browser' software die op uw 
computer moet geïnstalleerd zijn en juist 
geconfigureerd. 
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Paneel feature set instellen..................188, 189 
Uw software activeren of Updaten ...............284 

Centrale bewaking...................................211, 215 
Centrale bewaking via IP.................................211 
Centrale bewaking via IP (LAN/WAN) .............299 
Certificaat ........................................................299 
Certificate ........................................................291 
Check Database voor conflicten......................161 
Client PC's.......................................................162 

Controle om te zien wie is ingelogd..............162 
Client Permissies.............................................294 
Client Toegang (toegelaten client lijst) ............291 
Client/ server-opstartkwesties .........................289 
client/server.....................................................291 

validatie certificaat........................................291 
Client/server ....................................................288 

Softwaredownloads en Toegang op afstand 288 
Client/server bewerking (DCOM-instelling) .....283 
Client/Server Toegang en Permissies .............291 
Client-pc’s .......................................................289 

Client/ server-opstartkwesties ......................289 
Commandopunten...................................252, 255 

1  Aangepast punttype definiëren ................255 
2  Commandoselecties.................................252 

Commentaren voor alarmberichten...................40 
Communicate-apparaat...................................305 
Communicatie ...........................................29, 104 

Auto-login bij Controle & status....................122 
Automatisch verbinden met paneel (zie 

opmerking onder 2de scherm) ..................106 
Hoofdverbinding instellingen ........................209 
Instelling seriële poort/modem (Communicatie-

beheerder) ................................................303 
Paneel communicatiepools instellen ............307 
Paneelcommunicatie lograpport.....................29 
Paneelgroepen en verbindingsinstellingen...201 
PC en panelen—Modemverbindingen .........301 
PC-naar-paneel—Directe verbinding ...........301 

Communicatie client ........................................303 
Communicatie software...................................303 
Communicatie via het Internet.........................299 
Communicatie-beheerder................................303 
Communicatielog (uitwissen) ..........................171 
Communicatiepools voor systeempanelen......307 
Communicatiestoring.......................................157 

Gebruikers die kunnen binnenkomen tijdens
..................................................................157 

Communities (onder Communitygroepen).......181 
Communitygroepen 179, 180, 181, 182, 183, 184, 

185, 186, 187 
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1A – Overige Accountinstellingen................ 179 
1B - Instellen aangepaste gebruikervelden voor 

gedeelde gebruikers ................................. 180 
1C - Verzekeren dat bevoegdheden werden 

ingesteld voor ieder account..................... 180 
2A - Communities instellen .......................... 181 
2B - Gebruiker-ID#s reserveren (Gedeelde 

gebruikergroepen) .................................... 182 
2C - Reserveren vakantie ID#s (Gedeelde 

vakantiegroepen)...................................... 183 
3A - Gedeelde gebruikers instellen.............. 184 
3B - Groepen van gedeelde vakanties 

definiëren.................................................. 185 
4A - Groepen van gedeelde gebruikers 

toewijzen aan accounts (Gedeeld gebruiker 
beheer) .....................................................186 

4B - Groepen van gedeelde vakanties aan 
accounts toewijzen (Gedeelde vakantie 
beheer) .....................................................187 

Computer vereisten ........................................ 272 
Condo ............................................................. 231 

Suitebeveiliging toetsenborden.................... 231 
Configuratie . 8, 29, 188, 201, 204, 215, 216, 227, 

231, 235, 243, 248, 250, 255, 257, 259 
Aangepaste ingangspunt circuittypes .......... 257 
Aangepaste ingangspunttypes .................... 255 
Bewaakte condities (Apparatuur instellingen)

................................................................. 215 
Bewaakte sensoren (ingangspunten) .......... 250 
Deuren en lezers ......................................... 235 
Elevators (liften) en geassocieerde lezers ... 243 
Expansiemodules ........................................ 227 
Panelen en groepen instellen om in de 'boom' 

te verschijnen ...............................................8 
Panelen¸ paneelgroepen en 

verbindingsinstellingen ............................. 201 
Rapportage van operator gebruikersactiviteiten 

of paneelcommunicatie logbestanden ........29 
Suitebeveiliging toetsenborden.................... 231 
Systeeminstellingen voor ieder paneel ........ 204 
Uitgangen (electronische schakelaars)........ 259 
Verdiepingen ............................................... 248 
Volledige account paneelinstellingen (Feature 

set, enz.)...................................................188 
zones en verwante instellingen.................... 216 

Configuratie bijwerken voor panelen............... 104 
Conflict..............................................................74 

Onmogelijk aan te melden voor Controle & 
Status .........................................................74 

Conflicten........................................................ 112 
Controle voor paneel tgo. software verschillen

................................................................. 161 

Corrigeren database conflicten ....................112 
Partiële updates getoond in geel/groen in 

gebruikerlijst..............................................147 
Contact opnemen met Guardall ......................335 
Contacten........................................................335 
Controle ......................................................96, 99 

Controle van Status of controle van etages ...99 
Controle van Status of controleren van een lift

....................................................................96 
Controle & status.......................................93, 122 

activiteit in zone .............................................91 
APB resetten..................................................91 
Automatisch inloggen...................................122 
gebruiker in/uit status.....................................93 
gebruikersaantal ............................................91 
zone gebuikers...............................................91 

Controle om te zien of de client PC's ingelogd zijn
.....................................................................162 

Controle Paneel Status (Bewaakte Condities) ..81 
Controle van items ......................................54, 72 

Gebruik van plattegronden en video ..............54 
Controle van Pan/Tilt/Zoom-camera .................61 
Controle van Status of Controle van etages......99 
Controle van Status of Controle van Liften........96 
Controle van status van panelen (Apparaat).....81 
Controle van status voor het systeem of 

verschillende items ........................................72 
Controle van zone of apparaat ..........................58 
Controle/Herstel database tabellen .................163 
Controlepunten..................................................48 

Bewakingsrondes instellen ............................48 
Controleren camera/PTZ-verbindingsstatus......62 
Controleren gebruiker in/uit status ....................93 
Controleren of synchronizeren van paneel Datum 

& tijd...............................................................76 
Controleren status of controleren uitgangen 

(elektronisch geschakelde apparaten) .........102 
Corrigeren communicatie/update fouten .........112 
Corrigeren software tgo. paneel verschillen ....112 
Database.........................................112, 159, 321 

Als de database moet overgebracht naar een 
andere PC.................................................281 

Beheer via SQL-server ................................321 
Conflicten voor paneel tgo. software verschillen

..................................................................161 
Controle om te zien wie is ingelogd .............162 
Controle/Herstel de database ......................163 
Corrigeren paneel tgo. software verschillen.112 
Onderhoud...................................................159 
Partiële updates getoond in geel/groen in 

gebruikerlijst..............................................147 
Reservekopie van database ........................164 
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Database query.......................................321, 323 
Activeren voor een typisch systeem ............321 

Database reservekopie ...................................164 
Datumformaat instellingen ..............................275 
DCOMCNFG...................................................283 
De communicatie software afsluiten ...............303 
De communicatie software starten..................303 
De foto-badging optie......................................151 
De Guardall Director server PC wijzigen.........281 
De status van vorige communicatiesessies 

bekijken........................................................111 
detectie ...........................................................191 

Ongeldige gebruiker detectie .......................191 
Deur controle ....................................................94 
Deur instellingen .............................................235 
deur of verdieping) ............................................24 
Deur ontgrendelingen .............................216, 241 
Deur vergrendeling (man-val) .........................242 
Deurbewaking .................................................241 
Deurbewaking instellingen en geautomatiseerde 

ontgrendeling ...............................................241 
Deuren ......................................................94, 235 

Een deur toevoegen of instellingen 
bekijken/wijzigen.......................................235 

Gedupliceerde nummers (zie offsets tonen) 203 
Status of controle van een lezer/deur in beeld 

brengen ......................................................94 
Deuren automatisch ontgrendelen ..................241 
Deuren¸ lezers en verwante instellingen .........235 
Diagnose.....................................................31, 80 

Rapporteren van paneeldiagnose..................31 
Systeem status controleren (Diagnose op 

afstand).......................................................80 
Diagnose op afstand ...................................31, 80 
Directe kabelverbinding ..................................301 
Director-Server PC..........................................281 

De Guardall Director server PC wijzigen .....281 
Director-Server taal.........................................198 
director-server-beheer (v4.7) ..........................289 
Download software .........................................288 
Dwang 

PIN-vereisten (zie opmerking onder 'PIN') ...145 
Dwang (ingeschakeld) ....................................188 
Dwang toelaten ...............................................188 
Een gebruiker zoeken .....................................147 
Een hoofdpaneel vervangen ...........................203 
Een kabel of een modem delen (pools) ..........307 
Een nieuw systeem instellen...........................309 
Een nieuw systeem instellen (installatie) ........309 
Een operator wachtwoord instellen of wijzigen124 
Een paneeldiagnose rapport uitvoeren .............31 
Een uitgebreid account sorteren .....................174 

Elevator (lift) lezer instellingen ........................246 
Elevator (liften) instellingen (Configuratie).......243 
Elevators .........................................................243 

Nieuwe instellingen toevoegen of 
bekijken/wijzigen (Configuratie) ................243 

Elevators (liften) en geassocieerde lezers.......243 
Elevators (liften) met toegangscontrole en 

geassocieerde lezers ...................................243 
Energieniveaus .................................................83 
Energieniveaus controleren...............................83 
Enkel-paneel installatie ...................................106 

Automatisch verbinden met paneel (zie 
opmerking onder 2de scherm) ..................106 

Enterprise systeemelementenbeheer..............327 
Geautomatiseerd gebruiker/kaart importeren

..................................................................327 
Er is nu geen communicatie client in uitvoering

.............................................................104, 303 
ERM ................................................................327 

Geautomatiseerd gebruiker/kaart importeren
..................................................................327 

Escort privilege................................................142 
Etage controle ...................................................99 
Etages ...............................................................99 

Bekijken van status of controle 
Status 

Controle van Status of controle van etages
.............................................................99 

Controleer alle etages voor een specifieke lift96 
Expansiemodules en verwante instellingen.....227 
Exporteren / archiefdata ..................................169 
Extra-Opties ......................................................63 

Camerakwaliteit voor uw 
verbinding/bandbreedte ..............................63 

Feature set ......................................................188 
Filter op kolom.................................................148 
Firewall-instellingen (bijv. Windows XPsp2) ....283 
Firmware bestanden........................................115 
Firmware update .............................................114 

Status...........................................................114 
Firmwarebestanden voor paneelbijwerkingen .115 
Flash firmware.................................................116 
Flashgeheugen firmware.................................115 
Flashgeheugen Firmware................................114 

Status...........................................................114 
Foto-badging optie (gebruiken) .......................151 
Foto-badging optie (over) ................................145 
Fotocontrole ......................................................43 
Foto's (vastleggen)..........................................151 
Foutberichten omwille van database schade ..163 
Fouten .............................................................112 



 

342 Guardall Director V4.74 Gebruikershandleiding 21-0381D v4.7.4 

Controle voor paneel tgo. software 
verschillen/conflicten ................................ 161 

Partiële updates getoond in geel/groen in 
gebruikerlijst ............................................. 147 

Tijdens een paneel-update sessie ............... 112 
Foutopsporing......................................... 163, 203 

Duplicatie van itemnummers (zie Offsets tonen)
................................................................. 203 

Functies 
Toevoegen...................................................284 

Functies toevoegen ........................................ 284 
Functietoets operatie ...................................... 259 
Fysieke bedrading .......................................... 301 
Garage/verlengd punttype .............................. 255 

Aangepast punttype instellen....................... 255 
GB ....................................................................91 

Bevestigd alarm herstellen ............................91 
Geautomatiseerd gebruiker/kaart importeren .327 
Geavanceerde camera instellingen ..................71 
Geavanceerde database functies ................... 320 
Gebeurtenis ......................................................35 
Gebeurtenis filteren voor operators ..................39 
Gebeurtenis filtering voor operators................ 130 
Gebeurtenis instructies ................................... 194 
Gebeurtenis prioriteiten................................... 196 
Gebeurtenis responsies .................................. 193 
Gebeurtenis responsies voor bevestiging van 

alarmen........................................................ 193 
Gebeurtenislog (uitwissen) ............................. 171 
Gebeurtenissen ........................................ 35, 195 

Geluiden activeren....................................... 195 
Gebeurtenissen die behoren tot een account ...18 
Gebruiker 

Zoeken naar een gebruiker.......................... 147 
Gebruiker blokkeren..........................................79 

wissen............................................................79 
Gebruiker handtekening.................................. 151 
Gebruiker importeren......................................329 
Gebruiker importeren (geautomatiseerd) ........ 327 
Gebruiker in/uit status.......................................93 
Gebruiker informatiecategorieën..................... 144 
Gebruikeraanmeldingen.................................. 321 
Gebruikerfoto .................................................. 151 
Gebruiker-gedefinieerde velden...................... 144 
Gebruikers .................. 91, 93, 144, 145, 147, 157 

Aangepaste informatiecategorieën voor 
gebruikers................................................. 144 

Afdrukken of bekijken van gesorteerde lijsten 
van Gebruikers ...........................................26 

gebruiker in/uit status.....................................93 

Groepen van gedeelde gebruikers aan 
accounts toewijzen (Gedeeld gebruiker 
beheer) .....................................................186 

ID# reserveringen voor gedeelde gebruikers
..................................................................182 

Terugzetten APB per zone.............................92 
Terugzetten APB status .................................77 
Toevoegen of instellingen bekijken/wijzigen 145 
Wie kan binnenkomen tijdens 

communicatiestoring.................................157 
zone gebruikers (Activiteit¸ Gebruikersaantal¸ 

en APB-Resetten).......................................91 
Gebruikers (externe data importeren) .............329 
Gebruikers / binnenkomenden ........................145 
Gebruikers / Binnenkomenden........................137 
Gebruikers controleren (fotocontrole)................43 
Gebruikers en vakanties gedeeld over meerdere 

accounts ......................................................178 
Gebruikers gedeeld over meerdere accounts .184 
Gebruikers tellen ...............................................91 
Gebruikersaantal 

Resetten voor een zone.................................92 
Gebruikersactiviteit rapport ...............................29 
Gebruikersbereiken reserveren voor gedeelde 

gebruikers ....................................................182 
Gebruikersbevoegdheden...............................137 
Gebruikersdata handmatig importerern uit een 

tekstbestand.................................................329 
Gebruikersfoto controle.....................................43 
Gebruikerstoegang rapport ...............................24 
Gedeeld gebruiker beheer ..............................186 
Gedeeld vakanties instellen (en/of Tijdswijziging 

datums)........................................................185 
gedeelde gebruikers 

Optie ondersteund .......................................179 
Gedeelde gebruikers.......................................184 

Groepen van gedeelde gebruikers aan 
accounts toewijzen (Gedeeld gebruiker 
beheer) .....................................................186 

Gedeelde gebruikers en Gedeelde vakanties 
(onder ..........................................................192 

Gedeelde Gebruikers en/of Vakanties ............179 
Overige Accountinstellingen ........................179 

Gedeelde gebruikers instellen.........................184 
Gedeelde vakantie beheer ..............................187 
Gedeelde vakanties ........................................185 

Groepen van gedeelde vakanties aan accounts 
toewijzen (Gedeelde vakantie beheer) .....187 

Gedetailleerd operator en gebruiker 
controlespoor (V4.6) ..................................198 

Gedupliceerde itemnummers (zie scherm offsets)
.....................................................................203 
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Geen toegangskaarten (zie token-formaat) ....212 
Geheugenmodel (zie Feature set) ..........188, 189 
Geluid .............................................................195 

Activeren voor gebeurtenissen ....................195 
Geluiden..........................................................195 

Activeren voor gebeurtenissen ....................195 
Geluiden activeren ..........................................195 
Geplande back-ups.........................................167 
Geplande gebeurtenis filtering voor operators 130 
Globale blokkering ............................................79 

Wissen...........................................................79 
globale blokkeringen .......................................191 
Globale paneelinstellingen..............................188 
Glossarium (systeem/hardware referentie) .....330 
Groep (paneelgroep/locatie) ...........................201 
Groepen..........................................................201 

Paneelgroepen instellen ..............................201 
Groepen van zones 

(scherpstellen/onscherpstellen via LCD-
toetsenbord).................................................224 

Guardall Director.............................................272 
Installeren ....................................................272 
Updaten van een vroegere versie van de 

software ....................................................279 
Guardall Director software ..........................3, 122 

Operators.....................................................122 
Welkom/interface .............................................3 

Guardall op het Web .......................................335 
Handelsmerken en auteursrechten .................... iv 
Handmatige controle van een item ...................72 
Handtekening..................................................151 

creëren of verbinden met gebruikerformulier151 
Hardware activatiesleutel ................................284 
Hardware referentie/glossarium......................330 
Hardware sleutel .............................................315 
HASP ..............................................................287 

Netwerk USB HASP-sleutel (Director V4.51)
.................................................................287 

Help ................................................................296 
Probeer de nuttige Wizard ...........................296 

Herbenoemen .................................................174 
Een account.................................................174 
Een accountmap..........................................174 

Herstel ............................................................168 
Herstel van database ..............................164, 168 
Herstellen database tabellen...........................163 
Hoofdadres (zie Serienummer) .......................209 
Hoofdpaneel....................................................204 

Systeeminstellingen voor ieder paneel ........204 
Hoofdpanelen..................................................203 
Hoofdscherm (bureaublad) .................................6 
I/O toewijzen ...................................................206 

Iconen lijst/balk................................................313 
Aanpassen ...................................................313 
Als de Iconenbalk verschijnt als een kleine 

knop ..........................................................313 
Iconenbalk aanpassen ....................................313 
ID en Naam (onder Paneelgegevens) ................ 8 
ID+PIN tekens (per feature set selectie) .........189 
ID-nummer+PIN-tekens (per feature set selectie)

.....................................................................189 
Importeren of exporteren activiteit of audit logs 

(Opslaan) .....................................................169 
Importeren opgeslagen data ...........................169 
Inactieve kaarten...............................................24 

Een rapport bekijken of afdrukken..................24 
Inbraak knoopunt onder configuratie - systeem

.....................................................................207 
Informatie over producten ...............................335 
Ingangen .........................................................250 

Ingangspunten instellen ...............................250 
Ingangspunten ........101, 250, 253, 254, 255, 257 

Aangepaste circuittypes ...............................257 
Controle van status of ingangspunten..........101 
Gedupliceerde nummers (zie offsets tonen) 203 
Videogebeurtenissen ...................................253 

Ingangspunten (Bewaakte sensoren)..............250 
Ingangspunten—Aangepaste punttypes .........255 
Ingangspunten—Voorgedefinieerde sensortypes

.....................................................................254 
Installatie .........................................................309 
Installatie (Een nieuw systeem instellen).........309 
Installatie directe kabelverbinding ...................301 
Installatiebladen ..............................................335 
Installaties met meerdere huurders .................145 
Installeren........................................................272 

De Guardall Director software......................272 
Installering.......................................................296 

Probeer de configuratie Wizard....................296 
Instellen hoe Panelen en Groepen worden 

weergegeven .................................................. 8 
Instellen van aangepaste gebruikervelden voor 

gedeelde gebruikers.....................................180 
Instellen van een nieuw systeem ....................296 

Probeer de configuratie Wizard....................296 
Instelling ..........................................................303 

De communicatie software...........................303 
Instelling seriële poort .....................................303 
Instelling seriële poort/modem (Communicatie-

beheerder) ...................................................303 
Instellingen ..............................................204, 291 

Systeeminstellingen voor ieder hoofdpaneel204 
Voor client/server bewerking........................291 

Instellingen wijzigen  voor ...............................204 
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Instellingen wijzigen voor . 15, 122, 126, 131, 134, 
137, 215, 227, 235, 243, 248, 250, 255, 259 
Aangepaste ingangsunttypes ...................... 255 
Apparatuur (pseudopunten)......................... 215 
Bevoegdheden voor 

gebruikers/binnenkomenden .................... 137 
Bewaken, Numerieke semafoon & beheer op 

afstand...................................................... 208 
Deuren......................................................... 235 
Een accountmap 

(herbenoemen)......................................... 174 
Een paneel communicatiesessie bewerken.106 
Elevators (liften) en geassocieerde lezers ... 243 
Expansiemodules ........................................ 227 
Gebruikers ...................................................145 
Gebruikers die kunnen binnenkomen tijdens 

communicatiestoring................................. 157 
Globale toegangscontrole instellingen ......... 212 
Ingangspunten / sensoren ........................... 250 
Kaarthouders/Binnenkomenden .................. 145 
Login wachtwoord........................................ 124 
Operator machtigingen ................................ 126 
Operator machtigingstoewijzing................... 122 
Operator wachtwoord om in te loggen......... 124 
Operators.....................................................122 
Programmeerbare uitgangspunten .............. 259 
Schema's .....................................................131 
Semafoon functie......................................... 259 
Standaardtijd datum..................................... 134 
Systeeminstellingen voor ieder hoofdpaneel204 
Vakanties.....................................................134 
Verdiepingen ............................................... 248 
Vereiste aanwezigheidsperiodes ...................15 
Zomertijd datum........................................... 134 
Zones........................................................... 216 

Interface..............................................................6 
Internet............................................................299 
IP-verbindingen............................................... 299 
Itemnummers.................................................. 203 
Items die moeten verschijnen op de Iconenbalk

....................................................................313 
Items per locatie groeperen (instellen zones) .216 
Kaart importeren (geautomatiseerd) ............... 327 
Kaart inschakellezer (Kaartactie) .................... 240 
Kaart uitschakellezer (Kaartactie) ................... 240 
Kaartactie (kaart in/uitschakelen lezer) ........... 240 
Kaart-badging optie ........................................ 145 
Kaart-badging optie (gebruiken) ..................... 151 
Kaarten activeren 

Kaart inschakellezer (Kaartactie) ................. 240 
Kaarten die werden verloren........................... 156 
Kaarten uitschakelen 

Kaart uitschakellezer (Kaartactie) ................240 
Kaartformaat  instellingen ...............................212 
Kaarthouders (Gebruikers/Binnenkomenden).145 
Kaarthouders / Paneelgebruikers....................145 
Kaarttoegang ..................................235, 243, 248 
KCD-toetsenbord 

Groepen van zones (om samen scherp- en 
onscherp te stellen) ..................................224 

Klok (instellen van een paneel om overeen te 
komen met de computer) ...............................76 

Knop voor terugzetten.........................................7 
Kwaliteit.............................................................63 
Kwaliteit van een camerabeeld .........................63 
Laatste gebruiker toelaten (zoeken naar de 

deurcommandos) ...........................................59 
LCD-toetsenbord.....................................224, 226 

Multi-paneel scherp/onscherpstellen instellen
..................................................................226 

LCD-toetsenbord met lezer .............................231 
Lezer ...............................................................231 
Lezer 1 & 2 instellingen voor een deur............238 
Lezer instellingen ............................................238 
Lezers .............................................................243 

In elevator (lift) cabines................................243 
Licentie....................................................284, 315 

Uw software activeren of Updaten ...............284 
Licentiecode is niet gevonden! ........................289 
Lift (elevator) ...................................................243 

Lezer instellingen .........................................246 
Nieuwe instellingen toevoegen of 

bekijken/wijzigen (Configuratie) ................243 
Lift controle .......................................................96 
Liften .................................................................96 

Status of controle in beeld .............................96 
Locatie van items (zones instellen) .................216 
Logische structuurweergave ...............................8 
Lokaal paneel (directe kabelverbinding)..........301 
Machtigingen...........................................126, 294 

Client Permissies .........................................294 
Operator machtigingen ................................126 

Mailing adres...................................................192 
Man val ...........................................................242 
Mappen 

Oorspronkelijke instelling van 
Beelden¸ Plattegronden¸ Camera’s.............64 

Mappen en beelden instellen ............................64 
Mappen voor accounts....................................174 
March Netwerken R4-R5 ondersteuning .........287 
Maximale beeldgrootte......................................63 
Maximale camerabeeld grootte instellen...........63 
Meerdere huurders..........................................231 

Suitebeveiliging toetsenborden....................231 
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Microsoft Virtuele machine..............................287 
Modem............................................................301 

Windows modeminstelling ...........................302 
Modeminstelling (communicatie software) ......303 
Modeminstelling onder MS Windows ..............302 
Modemverbindingen en instelling....................301 
Modules ......................................................84, 85 

Controle van Status .......................................84 
Gedupliceerde nummers (zie offsets tonen) 203 
Nagaan van status of controle van een suite 

beveiligingssysteem ...................................85 
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Multi-server aanmelding..................................174 
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Multi-Server aanmelding .....................................3 
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Naar een gebruiker zoeken.............................147 
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Nieuwe site (installatie) ...................................309 
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Probeer de configuratie Wizard ...................296 
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Een suitebeveiliging toetsenbord output 
activeren ...................................................231 
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Instelling voor een suitebeveiliging toetsenbord
.................................................................231 

Om een programmeerbare uitgange te 
activeren ...................................................259 

NTSC-camera beeldformaat .............................63 
Nu niet beslissen.............................................112 
Nummers ........................................................203 
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.................................................................203 

Offsets ............................................................203 
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Onderhoud van database ...............................159 
Ondersteuning ................................................335 
Ondersteuning kabelverbinding ......................301 
Ondersteuning seriële kabelverbinding...........301 
Ongeldig Aan ..................................................150 
Ongeldige gebruiker detectie ..........................191 
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Ontgrendelen ....................................94, 216, 241 

Deuren automatisch ontgrendelen .......216, 241 
Ontkenning van garantie .................................... iv 
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Beelden¸ Plattegronden¸ Camera’s ................64 
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321 
Operatie ..........................................................254 

Punt operatie referentie................................254 
Operator ............................................................29 
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Operator logboek ............................................198 
Operator machtigingen....................................126 
Operators ............................5, 122, 125, 126, 130 
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..................................................................130 

Machtigingen................................................126 
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.....................................................................122 
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Opstarten ........................................................289 

Client/ server-opstartkwesties ......................289 
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Voor gedeelde gebruikers ............................179 
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Optioneel kaart-badging ..................................145 
Overige Accountinstellingen (voor gedeelde 

Gebruikers en/of Vakanties).........................179 
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Overwerk ingangspunten instellen ...............255 
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.....................................................................188 
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Paneel naar PC-verbinding .............................301 
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Paneel serienummer....................................... 209 
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verbindingsinstellingen ................................ 201 
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..................................................................259 
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Plattegrond uitgangen..................................206 
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..................................................................327 

PIN ..................................................................192 
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Visuele status en controle ..............................54 
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Plattegronden en video .....................................54 
PODs ................................................................84 
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POD's (modules) 
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Programmeerbare outputs ..............................264 
Programmeerbare uitgangen ..........................259 
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PTZ- camera’s 
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Punt operatie referentie...................................254 
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Query ..............................................................323 
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Maart Netwerken R4-R5 ondersteuning.......287 
R5 DVR’s 
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Rapport .....................................................29, 169 
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.................................................................169 
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Bewakingsrondes...........................................45 
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..................................................................226 
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Servers 
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Software licentie ............................................. 284 
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SWL-server ondersteuning .............................320 
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Systeem status openen ....................................80 
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Systeempaneel naar modem verbinding.........301 
Systeempanelen .............................................203 
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Tekstsemafoon op basis van software (Seriële 
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Een paneel communicatiesessie instellen....106 
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Ingangspunten / sensoren............................250 
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Programmeerbare uitgangspunten...............259 
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Tonen..............................................................333 
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