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Inleiding
TiSM-PC is het beheer- en managementsysteem voor alle TiSM toegangscontrole- en
beveiligingssystemen. Met behulp van een grafische weergave en de intuïtieve gebruikers
interface wordt een overzichtelijke en efficiënte beheer- en managementomgeving geboden.
Deze handleiding dient als naslagwerk voor het gebruik en de configuratie van TiSM-PC.

Alle TiSM toegangscontrole- en beveiligingssystemen zijn gebaseerd op intelligente
controllers die in staat zijn om stand-alone het complete systeem aan te sturen. TiSM-PC is
dan ook niet noodzakelijk voor het functioneren van het systeem. Bij uitval van TiSM-PC
blijven vrijwel alle functies van het systeem behouden.

1.1.

Triple EYE Security Management

Een elektronisch toegangscontrole systeem kan een mechanisch sluitsysteem met
bijbehorende cilinders en sleutels vervangen. Het biedt veel meer en veel efficiëntere
mogelijkheden voor het toekennen en wijzigen van toegangsrechten dan de mechanische
oplossing.
Inplaats van een cilinder en een sleutel wordt bij een elektronisch toegangscontrolesysteem
gebruik gemaakt van leeseenheden en badges, elektronische sleutels in de vorm van
pasjes of sleutelhangers. Als een badge voor een leeseenheid wordt gehouden, dan zal het
toegangscontrole systeem vervolgens de beslissing maken om het elektromechanische slot
open te sturen, of de toegang te weigeren.
De TiSM productlijn vertegenwoordigt een moderne en veelzijdige variant van zo'n
toegangscontrole systeem. TiSM staat voor Triple EYE Security Management. De voordelen
ten opzichte van een mechanisch sluitsysteem zijn talrijk:

Cylinders hoeven niet meer te worden vervangen bij verlies van sleutels.

Dynamisch sleutelbeheer. De toegangsrechten voor een sleutel (badge) kunnen
eenvoudig en snel gewijzigd worden.

Een veelheid aan bijzondere features, zoals Anti Pass Back, Zonering, Conditional
Access, etc.

Deurbewaking. Het systeem signaleert onbevoegde deur openingen of een deur die te
lang open staat.

Aanwezigheid en absentie van werknemers direct inzichtelijk.
De functionaliteit van TiSM reikt echter verder dan alleen maar toegangscontrole. Met de
TiSM productlijn is het mogelijk om complete beveilingssystemen te bouwen, compleet met:

(remote) videobewaking

inbraak-doormelding

brandmelding

etc.
TiSM biedt een naadloos geïntegreerde oplossing voor toegangscontrole en beveiliging.
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De complete TiSM productlijn is uitgevoerd met proximity leeseenheden. Dit betekent dat de
badge contactloos zijn gegevens overdraagt aan de leeseenheid. Doorgaans ligt de
uitleesafstand tussen 2 en 10 cm, uitvoeringen met 0,5 meter leesafstand zijn echter ook
mogelijk.
De TiSM infrastructuur wordt opgebouwd uit controllers waar op onder andere de
leeseenheden en elektromechanische sloten worden aangesloten. Binnen de TiSM
infrastructuur is zoveel intelligentie aanwezig dat de infrastructuur zonder TiSM-PC kan
bepalen of een gebruiker wel of geen toegang heeft. Op deze wijze kan een zeer
betrouwbare toegangscontrole oplossing worden gerealiseerd welke onafhankelijk is van
het functioneren van de server of PC waarop TiSM-PC actief is.
Op de controllers in de TiSM infrastructuur wordt tijdens het niet bereikbaar zijn van TiSMPC alle belangrijke data (meldingen ed.) gebufferd. Het geheugen voor het bufferen van
belangrijke meldingen is zodanig bemeten, dat ook bij een langdurige uitval van de PC of
server belangrijke data bewaard blijft. De buffergrootte ligt in de orde van 10.000 boekingen
en 5.000 alarmen. Afhankelijk van de systeemgrootte is dit voldoende voor opslag tot
enkele weken.
De hardware binnen een TiSM infrastructuur kan desgewenst worden uitgerust met
Uninterruptable Power Supplies. Hierdoor blijft toegangsverlening ook bij uitval van de
elektriciteitsvoorziening gewaarborgd.
De veelzijdigheid en betrouwbaarheid van de TiSM productlijn heeft zich bewezen in
veeleisende omgevingen, zoals militaire basis, gevangenissen en inrichtingen.
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1.2. Intelligente Locker Systemen
Binnen een TiSM infrastructuur kunnen optioneel zogenaamde Intelligente Locker Systemen
worden toegevoegd. Deze Intelligente Locker Systemen, binnen de TiSM productlijn
afgekort met IS van Intelligent Safes, zijn leverbaar in verschillende standaard uitvoeringen
en als klantspecifieke systemen.
De Intelligente Locker Systemen bieden de mogelijkheid tot het registreren en vergrendelen
van attributen binnen in de lockers. Aan de hand van de attribuutstatus, het al dan niet
aanwezig zijn van de attributen, kan conditionele toegangsverlening worden gerealiseerd.
Dit houdt in, dat bijvoorbeeld de toegangsverlening, bij de door het TiSM systeem
gecontroleerde deuren, afhankelijk gemaakt kan worden van het aan- of afwezig zijn van
bepaalde attributen in een zogenaamde locker of kluisje. Als toepassing valt bijvoorbeeld te
denken aan een portofoon of een wapenstok die een cipier mee moet nemen om zijn ronde
in een gevangenis af te leggen.
De standaard uitvoeringen van de Intelligente Locker Systemen zijn:


IS1000 : Gecontroleerde en bewaakte lockersystemen, waarbij iedere locker is
voorzien van één registratie- en vergrendelpositie voor attributen. Voor
vrijgave van een locker zijn één of meer centrale bedienplaatsen
beschikbaar.



IS1001 : Gecontroleerde en bewaakte lockersystemen, zonder attribuutregistratie.
Voor vrijgave van een locker zijn één of meer centrale bedienplaatsen
beschikbaar.



IS1002 : Gecontroleerde en bewaakte lockersystemen, waarbij iedere locker is
voorzien van twee registratie- en vergrendelposities voor attributen. Voor
vrijgave van een locker zijn één of meer centrale bedienplaatsen
beschikbaar.



IS2000 : Gecontroleerde en bewaakte lockersystemen, waarbij iedere locker is
voorzien van maximaal drie registratieposities voor attributen. Voor vrijgave
van een locker zijn één of meer centrale bedienplaatsen beschikbaar of kan
gekozen worden voor een leeseenheid per locker.

figuur 1: Sleutel met speciale IS tag en DECT telefoons met transponders voor inbouw
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Om registratie van attributen mogelijk te maken worden attributen van een uniek ID voorzien
door er een transponder (tag) aan toe te voegen. Attributen welke in een locker vergrendeld
moeten worden, worden voorzien van een speciale IS-tag met een aluminium dome. In
figuur 1 zijn enkele voorbeelden gegeven.

figuur 2: IS1001 systeem met één centrale bedienplaats

1.3. Intelligente sleuteluitgiftesystemen
Naast de Intelligente Locker Systemen beschikt de TiSM productlijn ook over Intelligente
sleuteluitgiftesystemen. Hoewel deze systemen fysiek nogal verschillen van de
lockersystemen zijn ze voor TiSM vrijwel gelijk.
Sleutelbossen worden voorzien van een IS-tag met dome zodat ze een uniek ID hebben en
in de sleutelkasten vergrendeld kunnen worden. Zoals ook in figuur 3 te zien is, is de
gebruikte IS-tag met aluminium dome dezelfde als die voor de lockersystemen gebruikt
wordt.

figuur 3: Sleutel met IS-tag voorzien van aluminium dome
Een sleutelbos wordt door het systeem als een attribuut gezien. Op basis van de status van
dit attribuut, het al dan niet aanwezig zijn van een sleutelbos, is conditionele
toegangsverlening mogelijk.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijke sleutelbossen en functiegebonden
sleutelbossen. Een persoonlijke sleutelbos heeft een directe relatie met een badge en kan
alleen met die betreffende badge worden vrijgegeven. Een functiegebonden sleutelbos is
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gerelateerd aan een gebruikersgroep en kan met alle badges welke deel uit maken van een
betreffende gebruikersgroep worden vrijgegeven.
Naast de standaard beschikbare sleutelbosuitgiftesystemen kunnen ook systemen op
klantspecificatie worden geleverd. De volgende sleutelbosuitgiftesystemen zijn standaard
leverbaar:


IS200

: Sleutelbosuitgiftesysteem, uitgevoerd als open 19” rack en geschikt voor
persoonlijke sleutelbossen. Voor vrijgave van een sleutelbos zijn één of meer
centrale bedienplaatsen beschikbaar.



IS201

: Sleutelbosuitgiftesysteem, uitgevoerd als open 19” rack en geschikt voor
zowel persoonlijke- als functiegebonden sleutelbossen. Voor vrijgave van
een sleutelbos zijn één of meer centrale bedienplaatsen beschikbaar.



IS211

: Sleutelbosuitgiftesysteem, uitgevoerd in een kast met elektrisch
vergrendelde deur. Het systeem is geschikt voor zowel persoonlijke- als
functiegebonden sleutelbossen. Voor vrijgave van een sleutelbos is per kast
een bedienplaats beschikbaar.

figuur 4: IS200 systeem
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2

Systeemcomponenten

In dit hoofdstuk wordt in het kort een overzicht gegeven van de verschillende
systeemcomponenten binnen de TiSM productlijn. Naast de in dit hoofdstuk genoemde
producten zijn er binnen TiSM een groot aantal klantspecifieke hard- en software
oplossingen mogelijk.
De standaard TiSM productlijn bestaat uit de volgende producten:

Leeseenheden

Controllers

Concentrators

Combi’s

TiSM-PC
De verschillende onderdelen komen in de volgende paragrafen aan de orde.

2.1. Leeseenheden
De leeseenheden worden gebruikt om iemand te identificeren. Meestal wordt dat gedaan
aan de hand van een badge welke een gebruiker bij zich draagt. Het is echter ook mogelijk
om een gebruiker op basis van biometrische kenmerken te identificeren.
Binnen de TiSM productlijn bestaat een uitgebreid assortiment van leeseenheden. De
ondersteunde RFID technologieën zijn:

Tiris

Swissprox (gebaseerd op Miro kaarten)

Mifare

Hitag

Legic
Daarnaast worden natuurlijk ook Magstripe readers ondersteund.
Voor biometrische identificatie is ondersteuning voor:

Fingerprint readers van TSSI (Verid)

Handpalm readers van Recognition Systems (ID3D)

Gezichtsherkenningssystemen

Iris scanners
De leeseenheden kunnen aangesloten worden op de TiSM infrastructuur door middel van
de volgende interfaces:

Ethernet (IP)

TTL (Wiegand of Omron Track2)

RS232

RS485

RF (draadloos)

Stand-alone (programmering via badge)

Offline (programmering via programmeerapparaat)
Afhankelijk van de applicatie kan er gekozen worden voor leeseenheden in kunststof of
metalen (RVS) behuizing.
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2.2. Controllers
Binnen de TiSM productlijn bestaat een uitgebreid assortiment van deurcontrollers. De
deurcontrollers zijn I/O boards welke beschikken over de nodige in- en uitgangen voor het
aansluiten van leeseenheden en de nodige sensoren en actoren voor het aansturen van
deuren, tourniquets, slagbomen, enz.
De volgende deurcontrollers zijn beschikbaar en worden ondersteund:

SICOM
: 2x leeseenheden (TTL), 8 in- en 8 uitgangen per leeseenheid.

SICOM2plus
: 4x leeseenheden (RS485), 4 in- en 4 uitgangen per leeseenheid.

SICOM4plus
: 8x leeseenheden (RS485), 2 in- en 2 uitgangen per leeseenheid.

SICOMplus VER : 1x Verid of Verid+ fingerprint reader, 8 in- en uitgangen.

MASIO
: 2x leeseenheden (TTL), 2 in- en 2 uitgangen per leeseenheid,
onboard Power Supply.

LCU
: Locker Control Unit.

LMU
: Locker Management Unit.

IP controller
: Compacte Ethernet (IP) controller voor één deur.
De controllers worden geleverd als losse PCB’s en als compleet geassembleerde
systeemkasten welke naar keuze via RS485 of Ethernet (IP) op de TiSM infrastructuur
worden aangesloten.
Verder zijn er een groot aantal leeseenheden beschikbaar welke over een eigen controller
beschikken en dus niet via één van de bovenstaande controllers aangesloten hoeven
worden.

2.3. Concentrators
De concentrators vormen het hart van een TiSM infrastructuur. Een concentrator beschikt
over de database met alle toegangsrechten en communiceert met de onderliggende
controllers en leeseenheden en met de bovenliggende beheer- en managementsoftware
TiSM-PC.
De database van een concentrator wordt gevuld vanuit TiSM-PC en de concentrator geeft
op zijn beurt alle events en logging door aan TiSM-PC. Binnen de TiSM productlijn is één
type concentrators beschikbaar:

RCU
: max. 8 deurcontrollers, max. 15.000 meldingen,
max. 20.000 gebruikers.
Belangrijk
In dit document zal de term RCU gebruikt worden als generieke term voor die
systeem component die de functie van concentrator vervuld.

2.4. Combi's
Naast de separate controllers en concentrators worden de volgende combinatie boarden
en/of systemen ondersteund:

RCUPlus : RCU + SICOM, max. 7 additionele deurcontrollers.

RCU2Plus : RCU + SICOM2plus.

RCU4Plus : RCU + SICOM4plus.

MASPlus : RCU + MASIO, max. 7 additionele deurcontrollers.
Verder zijn er een groot aantal leeseenheden beschikbaar welke over een eigen controller
met concentratorfunctie beschikken.
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2.5. TiSM-PC
TiSM-PC is de beheer- en managementapplicatie voor de totale TiSM infrastructuur. TiSMPC is een Security Management Server welke is uit te breiden met een groot aantal modules
en clients. Met de modules worden functionele en ondersteunende uitbreidingen
gerealiseerd en met de TiSM clients is het beheer en management van het systeem vanaf
verschillende werkplekken mogelijk.
Daarnaast zijn de TiSM clients afgestemd op de behoefte van verschillende functionarissen.
Zo heeft een portier geheel andere mogelijkheden en een afwijkende gebruikersinterface
dan de systeembeheerder.
TiSM-PC wordt vanaf R9.2 in de volgende varianten geleverd:

TiSM-PC 10 : maximaal 10 leeseenheden.

TiSM-PC 25 : maximaal 25 leeseenheden.

TiSM-PC 100 : maximaal 100 leeseenheden.

TiSM-PC Pro : aantal leeseenheden onbeperkt.
Tot en met TiSM PC R9.1 werden er ‘Light’ versies van TiSM PC geleverd welke naast een
beperking in aantal leeseenheden ook de beperking hadden in het gebruik van modules en
clients. De volgende ‘Light’ varianten waren leverbaar.

TiSM-PC Light 10 : maximaal 10 leeseenheden, geen modules of clients.

TiSM-PC Light 25 : maximaal 25 leeseenheden, geen modules of clients.

TiSM-PC Light100 : maximaal 100 leeseenheden, geen modules of clients.

2.5.1.

Modules

TiSM-PC PRO kan uitgebreid worden met een groot aantal modules, waardoor de
mogelijkheden en inzetbaarheid van TiSM vrijwel onbegrensd worden. De volgende
modules zijn beschikbaar:

Modules voor systeemintegratie


FAM: Fire Alarm Module

Met de Fire Alarm Module beschikt TiSM over ESPA 4.4.4 slave functionaliteit. Daardoor
kunnen vrijwel alle brandmeldcentrales of andere apparaten welke boodschappen via
ESPA 4.4.4 communiceren geïntegreerd worden. De module is o.a. getest met
brandmeldcentrales van Aritech, Tyco en Esser.



BAM: Burglary Alarm Module

Met de Burglary Alarm Module beschikt TiSM over de mogelijkheid om
inbraakalarmcentrales op basis van het SIA protocol te koppelen en integreren. De
module is o.a. getest met de Galaxy centrales.


ICM: Interfacing Commend Module
Met de Interfacing Commend Module kunnen de Commend intercom systemen binnen
TiSM worden geïntegreerd. De module is o.a. getest met de Commend G700
systemen.



CCTM: CCTV Module
Met de CCTV Module kunnen CCTV oplossing binnen TiSM worden geïntegreerd. De
module is o.a. getest met systemen van Indigovision, Baxall, American Dynamics
(Intellex), Samsung en Bosch.



TPM: TiSM Paging Module
Met de TiSM Paging Module beschikt TiSM over ESPA 4.4.4 server functionaliteit zodat
bijvoorbeeld DECT en paging installaties gekoppeld en/of geïntegreerd kunnen
worden.



TCI: TiSM Control Interface
Via de TiSM Control Interface kunnen op een eenvoudige manier bi-directionele
koppelingen met systemen van derden worden gerealiseerd, waardoor de status van
objecten eenvoudig opgevraagd of gewijzigd kunnen worden. De TiSM Control
Interface communiceert op basis van een open protocol.
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Modules voor data uitwisseling


IMP-EXP: Import en Export Module
Met behulp van de Import en Export module kunnen gegeven uit externe bestanden
binnen de TiSM database worden geïmporteerd en vanuit de TiSM database naar een
extern bestand worden geëxporteerd.



DEM: Data Exchange Module

Met behulp van de Data Exchange Module kunnen koppelingen tussen TiSM en andere
databases worden gerealiseerd. De module is getest met o.a. DB2, MS SQL en Orcale.
Daarnaast is gegevensuitwisseling op basis van ODBC mogelijk.


DJI: DJI Export Module
Met behulp van de DJI Export Module kan pasdata in het door Dienst Justitiële
Inrichtingen vastgelegde formaat worden geëxporteerd, zodanig dat het direct bij de
Staatsdrukkerij verwerkt kan worden.

Modules voor integratie van biometrische controle


VerID: VerID Module

Met de VerID module kunnen binnen TiSM de fingerprint readers van VerID worden
geïntegreerd.


ID3D: ID3D Module
Met de ID3D Module kan de handpalmlezer Handkey ID3D van Recognition Systems
binnen TiSM worden geïntegreerd.



ZNVision: ZNVision Module
Met de ZNVision Module kan gezichtsherkenning van ZNVision binnen TiSM worden
geïntegreerd.



Phototrace

Phototrace is niet een module maar standaard functionaliteit van TiSM welke het
mogelijk maakt foto’s van pashouders welke zich in de TiSM database bevinden te
vergelijken met bijvoorbeeld een camerabeeld.

Modules voor het automatiseren van handelingen


ERM: Event Response Module
Met behulp van de Event Response Module kunnen aan de hand van events en
daaraan gekoppelde condities, automatische responses worden gegenereerd. Op
deze wijze kan bijvoorbeeld eenvoudige samenwerking tussen verschillende modules
gerealiseerd worden. Of kunnen aan bepaalde gebeurtenissen vooraf bepaalde acties
worden toegewezen welke automatisch worden uitgevoerd.



ERMSIC: Event Response Module SICOM
De Event Response Module SICOM is een module waarmee op SICOM deurcontroller
niveau aan bepaalde events en daaraan gekoppelde condities, automatische
responses gegenereerd kunnen worden. Hiermee krijgt de SICOM deurcontroller PLCachtige functionaliteit welke onafhankelijk van netwerkverbindingen en beheer- en
management systeem blijven werken.
Deze module wordt o.a. veelvuldig ingezet voor domotica-oplossingen, waarbij
bijvoorbeeld het aansturen van verlichting en verwarming door de SICOM wordt
geregeld.
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Modules voor ondersteuning van speciale kaartlezers


IRM: IP Reader Module
De IP Reader Module is een module welke standaard met TiSM-PC (ook Light
varianten) wordt meegeleverd en is bedoeld voor integratie van IP readers met
geïntegreerde deurcontroller en de separate IP deurcontroller. Readers en controller
welke ondersteund worden zijn: PR202IP, PR702IP, NE35, NE38 en de Ethernet Door
Controller (EDC-ETH-S-001)

TTM: TiSM Thomas Module
De TiSM Thomas Module is een module welke standaard met TiSM-PC (ook Light
varianten) wordt meegeleverd en is bedoeld voor ondersteuning van RF kaartlezers en
RF deurcontrollers. De ondersteunde readers en controllers zijn: Thomas deurbeslag,
NEMEF Radaris Evolution deurbeslag, NE39 en het Brondool Elektronische
Celdeurbeslag.




MOB: TiSM Mobile Module

De TiSM Mobile Module is bedoeld voor ondersteuning van de TiSM Mobile
kaartlezer/terminal. De module zorgt voor de automatische synchronisatie van alle
relevante gegevens zoals wijzigingen met betrekking tot gebruikers en/of
toegangsrechten en alle events welke door TiSM Mobile kaartlezer/terminal
gegenereerd zijn.
SA: Stand-alone Module
De Stand-alone Module is bedoeld voor ondersteuning en integratie van stand-alone
lezers. Lezer welke worden ondersteund zijn de PR501 en PR503 van Triple Eye, de
BR40 en BR31 van Brondool en de NE31, NE32, NE40, NE41 en NE42 van NEMEF.

Overige modules








Parking: Parking Module
Met de Parking Module beschikt TiSM over tellers welke zichtbaar op het scherm
geplaatst kunnen worden. Deze tellers zijn oorspronkelijk bedoeld voor het tellen van
vrije- of bezette parkeerplaatsen. De tellers worden vanuit ERM aangestuurd en kunnen
daardoor universeel ingezet worden voor tal van toepassingen welke niets meer met de
oorspronkelijke functie te maken hebben.
ATR: Attribute Registration Module
Met de Attribute Registration Module beschikt TiSM over de mogelijkheid om
handmatige registratie van attributen mogelijk te maken. Daarbij kan vervolgens
toegangsverlening afhankelijk worden gemaakt van al dan niet geregistreerde
attributen.
WAM: Web Attendance Module
De Web Attendance Module genereert aan de hand van de TiSM database een soort
webbased ‘smoelenboek’ waarbij wordt aangegeven of personen al dan niet aanwezig
zijn.
TAM: Time and Attendance Module
Met de Time and Attendance Module beschikt TiSM over een eenvoudige
geïntegreerde tijdregistratie module met uitgebreide mogelijkheden voor rapportage.
De registratie mogelijkheden van TAM hoeven niet beperkt te blijven tot het personeel ,
de bezettingsrapportage van TAM is uitermate geschikt is voor bijvoorbeeld
bezettingsrapportage van parkeerterreinen of bepaalde ruimtes.
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Klantspecifieke modules
Naast de genoemde modules bestaat de mogelijkheid om klantspecifiek modules te laten
maken. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om integratie of koppeling van andere systemen,
uitbreiding van functionaliteit of opmaak van rapportage.
In deze handleiding wordt alleen aandacht besteed aan de modules IRM en TTM welke
standaard met TiSM-PC worden meegeleverd. Voor uitleg van de functionaliteit en de wijze
van configureren van de overige modules dient de handleiding van de betreffende module
te worden geraadpleegd.

2.5.2.

TiSM Clients

Voor situatie waar de bediening of het beheer van TiSM op meerdere plaatsen uitgevoerd
moet worden, of in situaties waar de TiSM server niet toegankelijk is voor bediening of
beheer, zijn TiSM Clients beschikbaar.
Omdat de gewenste of noodzakelijke functionaliteit voor bijvoorbeeld een portier vaak sterk
afwijkt van het geen men bijvoorbeeld voor een meldkamer verwacht, zijn er diverse clients
beschikbaar. De meest gebruikte clients zijn:

PM II-Client
De PM II-Client is bedoeld voor de personeelsmanager. Met deze client kunnen nieuwe
gebruikers en passen worden toegevoegd en bestaande gebruikers of passen worden
gemuteerd. De PM II-Client beschikt over een aangepaste user-interface, welke is
afgestemd op het doel waar die voor gebruikt wordt.

Frontdesk III
De Frontdesk III client is ontwikkeld voor de receptie of portier. De client voorziet onder
andere in video validatie, aanwezigheidslijsten en bezoekersregistratie.

Systemdesk
De Systemdesk is een universele client waarin alle functionaliteit van de PM II Client en
de Frontdesk III client verenigd is.
Voor een uitgebreide beschrijving van de optionele TiSM Clients dienen de betreffende
handleiding te worden geraadpleegd.

2.5.3.

TiSM Cluster Server

Voor enterprise omgevingen worden hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid en
beheerbaarheid van de toegangscontrole en security management oplossing. Met TiSM
Cluster Server zijn betrouwbare multi-site en campus omgevingen te bouwen waarbij de
beschikbaarheid en functioneren van iedere site onafhankelijk is van de centrale beheer- en
management server. Daardoor is TiSM Cluster Server de ideale oplossing voor beheer- en
management op enterprise niveau.
In deze handleiding wordt verder niet ingegaan op de Cluster Server oplossing. Voor meer
informatie kunt u kontact opnemen met Triple Eye.
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figuur 5: ID3D Biometrische handscanner geïntegreerd in RVS zuil met leeseenheid
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3

Opbouw van de TiSM infrastructuur

Een TiSM infrastructuur wordt opgebouwd uit de verschillende systeemcomponenten zoals
die in hoofdstuk 2 zijn genoemd. De verbindingen tussen de verschillende componenten
worden op basis van RS232, RS485, Ethernet of TTL interfaces, zoals die voor het Wiegand
of Omron Track2 protocol worden gebruikt, gemaakt.
De grote diversiteit aan verschillende componenten maakt een zeer brede inzet daarvan
mogelijk. Om enigszins inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden wordt in de volgende
paragrafen een overzicht gegeven van een aantal mogelijkheden. Een TiSM infrastructuur
hoeft zich echter niet te beperken tot de gegeven voorbeelden, maar kan bijvoorbeeld ook
uit een combinatie van deze voorbeelden bestaan.
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3.1. Een éénlaagsinfrastructuur op basis van Ethernet
Een eenvoudige, veelgebruikte TiSM infrastructuur is de éénlaagsinfrastructuur op basis van
Ethernet. Een voorbeeld van een dergelijke infrastructuur is gegeven in figuur 6.

figuur 6: Eénlaagsinfrastructuur op basis van Ethernet
Voor de opbouw worden combi-boarden zoals de RCUplus, RCU2plus, RCU4plus en/of
MASplus gebruikt, welke van een Ethernet interface zijn voorzien. (In de samengestelde
systeemkasten met de toevoeging IP is deze interface standaard aanwezig.) De controllers,
de TiSM-PC Server en eventuele TiSM Clients worden allemaal rechtstreeks op het Ethernet
netwerk aangesloten.
Om veiligheidsreden wordt geadviseerd een apart fysiek- of virtueel (VLAN) netwerk voor
toegangscontrole te gebruiken.
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3.2. Een éénlaagsinfrastructuur op basis van RS485
Om reden van veiligheid en betrouwbaarheid of omdat er geen Ethernet infrastructuur
aanwezig is, is het soms gewenst de TiSM infrastructuur op te bouwen rond één of meer
RS485 bussen. Een voorbeeld van een dergelijke infrastructuur is gegeven in figuur 7.

figuur 7: Eénlaagsinfrastructuur op basis van RS485
Voor de opbouw worden combi-boarden zoals de RCUplus, RCU2plus, RCU4plus en/of
MASplus gebruikt. Deze boarden beschikken standaard over een optisch gescheiden
RS485 aansluiting. De TiSM-PC Server wordt via een MA45 (RS232 naar RS485 converter)
op de RS485 bus aangesloten.
Er kunnen maximaal 31 controllers op een RS485 bus worden aangesloten. Bij installaties
waar veel dataverkeer over de RS485 bus moet, wordt aangeraden het aantal controllers op
een bus te beperken tot 8 stuks. Zo nodig kunnen meerdere RS485 bussen worden
aangesloten.
De verbinding tussen een eventuele TiSM Client en de TiSM-PC Server geschied altijd via
een Ethernet verbinding.
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3.3. Een tweelaagsinfrastructuur op basis van Ethernet en RS485
In grote installatie en met name daar waar grote Anti-Pass-Back zones, of op een groot
aantal deuren conditionele toegang verleend moet worden, kan het gewenst of zelfs
noodzakelijk zijn om een tweelaagsinfrastructuur te bouwen. Een voorbeeld van een
dergelijke infrastructuur is gegeven in figuur 8.

figuur 8: Tweelaagsinfrastructuur op basis van Ethernet en RS485
Voor de opbouw worden RCU’s (concentrators) en controller-boarden zoals de SICOM,
SICOM2plus, SICOM4plus en/of MASIO gebruikt. De RCU’s zijn voorzien van een
additionele Ethernet interface (In de samengestelde systeemkasten met de toevoeging IP is
deze interface standaard aanwezig.) De RCU’s, de TiSM-PC Server en eventuele TiSM
Clients worden allemaal rechtstreeks op het Ethernet netwerk aangesloten.
De controllers communiceren met de bovenliggende RCU’s via een RS485 bus. Daarvoor
zijn zowel de RCU’s als de controllers standaard voorzien van een optisch gescheiden
RS485 aansluiting. Er kunnen maximaal 8 controllers op een RS485 bus onder een RCU
worden aangesloten
Om veiligheidsreden wordt geadviseerd een apart fysiek of virtueel (VLAN) netwerk voor
toegangscontrole te gebruiken.
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3.4. Een tweelaagsinfrastructuur op basis van RS485
Indien naast een tweelaagsinfrastructuur ook beschikbaarheid en betrouwbaarheid
belangrijk zijn, of als er eenvoudig weg geen Ethernet infrastructuur aanwezig is, kan een
tweelaagsinfrastructuur op basis van RS485 bussen gerealiseerd worden. Een voorbeeld
van een dergelijke infrastructuur is gegeven in figuur 9.

figuur 9: Tweelaagsinfrastructuur op basis van RS485
Er kunnen maximaal 31 RCU’s op een RS485 bus onder een MA45 worden aangesloten. Bij
installaties waar veel dataverkeer over de betreffende RS485 bus moet, wordt aangeraden
het aantal RCU’s op een bus te beperken tot 8 stuks. Zo nodig kunnen meerdere RS485
bussen gerealiseerd worden.
Op de RS485 bus onder een RCU kunnen maximaal 8 controllers worden aangesloten.
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3.5. IP leeseenheden
IP leeseenheden zoals de MiProx PR202IP, LEGIC PR702IP, NEMEF NE35 en NE38
beschikken over een eigen geïntegreerde IP controller welke rechtstreeks op een Ethernet
netwerk aangesloten kan worden. Een grafische weergave is gegeven in figuur 10.

figuur 10: IP leeseenheden
Omdat de IP leeseenheden op basis van het IP protocol communiceren zijn deze
leeseenheden eenvoudig op externe locaties in te zetten.
De controller van deze leeseenheden is ook los verkrijgbaar als IP controller. Dit biedt de
mogelijkheid om ook eenvoudige oplossingen met bijvoorbeeld de PR24 opbouw
leeseenheid te realiseren.
Belangrijk
De mogelijkheden en capaciteit van de IP controller van de MiProx PR202IP,
LEGIC PR702IP, NEMEF NE35 en NE38 zijn beperkt. Daardoor wordt niet alle
functionaliteit van TiSM ondersteund. Er wordt geadviseerd de IP leeseenheden
alleen voor eenvoudige situaties in te zetten.
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3.6. RF leeseenheden
RF leeseenheden zoals de THOMAS beslagen, de NEMEF Radaris Evolution beslagen en
de Brondool Elektronische Celdeurbeslagen kunnen via de AP01 en AP11 Access Points
draadloos met TiSM-PC communiceren. Een AP01 Access Point communiceert met
maximaal 16 RF leeseenheden (16 EZ gecontroleerde deuren of 8 DZ gecontroleerde deuren), een AP11
communiceert met maximaal 1 beslag (EZ of DZ).

figuur 11: RF leeseenheden
In figuur 11 is een grafische weergave van een infrastructuur met RF leeseenheden
gegeven.
Belangrijk
De maximale afstand tussen RF leeseenheid en Access Point is sterk afhankelijk
van de omgeving en kan het beste op basis van een meeting worden vastgesteld.

Belangrijk
Het aantal noodzakelijke Access Points is sterk afhankelijk van de situatie ter
plaatse en kan het beste op basis van een meting worden vast gesteld.

19

3.7. Intelligente sleutelbosbeheer- en lockersystemen
De intelligente sleutelbosbeheer- en lockersystemen worden aangesloten op de TiSM
infrastructuur, zodat aangeboden badges gecontroleerd kunnen worden en afhankelijk van
de attribuutstatus conditionele toegangsverlening mogelijk is.
Binnen de intelligente sleutelbosbeheer- en lockersystemen is altijd een zogenaamde LMU
aanwezig, welke verantwoordelijk is voor het aansturen van de vergrendel- en
attribuutregistratiemodules. Een LMU wordt altijd onder een RCU aangesloten, zoals is
weergegeven in figuur 12.

figuur 12: Infrastructuur met IS systeem
Belangrijk
Conditionele toegangsverlening is alleen mogelijk voor deuren welke zijn
aangesloten op controllers die onder dezelfde RCU zijn aangesloten dan de LMU.
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3.8. Combinaties
Zoals aan het begin van dit hoofdstuk al is aangegeven hoeft een TiSM infrastructuur niet
beperkt te blijven tot de gegeven voorbeelden. Met in achtneming van de functionaliteit en
de plaats binnen een infrastructuur zijn vrijwel alle combinaties te maken. In figuur 13 is een
voorbeeld van een gecombineerde infrastructuur gegeven.

figuur 13: Gecombineerde infrastructuur

3.9. Leeseenheden
Met uitzondering van de leeseenheden MiProx PR202IP, LEGIC PR702IP, NE35, NE38 en
NE39 en de Thomas, Radaris Evolution en Celdeurbeslagen worden alle online
leeseenheden via een controller aangesloten. Afhankelijk van de controller kunnen de
leeseenheden aangesloten worden op een RS485 bus of op een TTL aansluiting voor
gebruik met bijvoorbeeld het Omron Track2 of Wiegand protocol.
Het aansluiten van leeseenheden met een RS485 interface biedt de volgende voordelen:

Er kunnen tot 8 leeseenheden op 1 controller worden aangesloten (SICOM4plus of
RCU4plus).

RS485 is in tegenstelling tot Wiegand en Omron Track2 bidirectioneel, waardoor de
communicatie tussen leeseenheid en controller beter gecontroleerd kan worden en ook
opdrachten voor bijvoorbeeld de LED sturing naar de leeseenheden verstuurd kunnen
worden.
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4

Installatie van TiSM-PC

De werking van TiSM-PC wordt ondersteund voor de besturingssystemen Windows 2000,
Windows 2003 en Windows XP. Alle relevante informatie voor de installatie van TiSM-PC of
de daartoe behorende modules en clients, is verwerkt in een separate installatiehandleiding.
De installatiehandleiding wordt zo nodig voor iedere TiSM-PC Release geüpdate met de
laatste voor installatie relevante informatie.
De installatiehandleiding wordt geleverd als .pdf bestand op de TiSM-PC installatie CDROM. Voor het openen van deze en andere op de CD-ROM aanwezige handleidingen wordt
de Adobe ACROBAT READER geadviseerd. ACROBAT READER is zo nodig te downloaden
via de website van Adobe (www.adobe.com).
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5

Overzicht programma onderdelen

In dit hoofdstuk worden alle TiSM-PC menu’s kort behandeld. Teneinde structuur aan te
brengen in dit hoofdstuk, is ieder pull-down menu in de menubalk ondergebracht in en
apart subhoofdstuk (5.x.). Meer informatie over alle opties is gegeven in de volgende
hoofdstukken.

figuur 14: Het 'Status' venster met de pull down menu's
Het belangrijkste venster in TiSM-PC is het ‘Status’ venster, zoals getoond in figuur 14.
De inhoud van het ‘Status’ venster wordt gevormd door:

Eén of meerdere vrij te kiezen achtergronden. Als achtergronden worden vaak de
plattegrondtekeningen van het gebouw waarin het TiSM systeem is geïnstalleerd
gebruikt.

Objecten welke op de achtergronden/plattegronden worden geplaatst.
Het Status venster kan gebruikt worden om:

De TiSM database te benaderen voor het configureren en onderhouden van het
systeem.

Observeren van belangrijke 'events' en systeem status.
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5.1. Menu ‘Plattegronden’
Het ‘Status’ venster geeft een grafische voorstelling van het systeem. Met behulp van het
menu ‘Plattegronden’, zijn verschillende plattegronden te kiezen. Het aantal plattegronden is
door de gebruiker zelf in te stellen. Ook de achtergronden kunnen door de gebruiker zelf in
een willekeurig tekenprogramma aangemaakt of geconverteerd worden. Ondersteunde
formaten zijn *.bmp, *.ico, *.wmf, *.emf. Andere formaten dienen eerst te worden
geconverteerd.
In hoofdstuk 20 wordt uitvoerig in gegaan op de mogelijkheden en het configureren van
plattegronden.

5.2. Menu ‘Autorisatie’
Vrijwel alle opties binnen TiSM-PC kunnen beveiligd worden tegen ongeautoriseerd gebruik.
Een geautoriseerde gebruiker kan inloggen met zijn gebruikersnaam en wachtwoord door
de optie ‘Login’ onder het menu ‘Autorisatie’ te kiezen. Ook kan in combinatie met een
badge worden ingelogd. Na afloop van de sessie dient de gebruiker uit te loggen door
middel van de optie ‘Logout’. Mocht de gebruiker dit vergeten dan zorgt een instelbare
time-out ervoor dat er automatisch uitgelogd wordt.
In hoofdstuk 28 wordt nader ingegaan op het menu ‘Autorisatie’.

5.3. Menu ‘Database’
TiSM-PC slaat alle gegevens en instellingen op in een database. Aan de hand van de
gegevens in deze database stelt TiSM-PC zichzelf en het aangesloten
toegangscontrolesysteem in.
Voor configuratie, beheer en management is geen kennis van de onderliggende database
noodzakelijk. Alle instellingen worden gedaan via eenvoudige grafische schermen welke zijn
ondergebracht onder het menu ‘Database’.
Onder het menu ‘Database’ bevinden zich een groot aantal opties. Onderstaand is een
opsomming gegeven van deze opties met een verwijzing naar de uitleg daarvan.





















‘Snel menu’
‘Leeseenheden’
‘Kluisjes’
‘Badges’
‘Gebruikers’
‘Gebruikersgroepen’
‘Locaties’
‘APB Groepen’
‘Tijd Schema’s’
‘Remote’
‘Controllers’
‘IP Leeseenheden’
‘RF Leeseenheden’
‘Plattegronden’
‘Object Toolbox’
‘Systeem’
 ‘Settings’
 ‘Clients’
 ‘User Custom Fields’
‘Beheerders’
‘Rapporten’
‘Online Printer’
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: zie paragraaf 5.3.1.
: zie hoofdstuk 8.
: zie hoofdstuk 9.
: zie hoofdstuk 10.
: zie hoofdstuk 11.
: zie hoofdstuk 12.
: zie hoofdstuk 13.
: zie hoofdstuk 14.
: zie hoofdstuk 15.
: zie hoofdstuk 16.
: zie hoofdstuk 17.
: zie hoofdstuk 18.
: zie hoofdstuk 19
: zie hoofdstuk 20.
: zie hoofdstuk 21.
: zie verwijzing bij submenu’s
: zie hoofdstuk 22.
: zie hoofdstuk 23.
: zie hoofdstuk 24.
: zie hoofdstuk 25.
: zie hoofdstuk 26.
: zie hoofdstuk 27.

5.3.1.

Snelmenu

Wordt voor de optie ‘Snel menu’ gekozen, dan verschijnt het venster zoals weergegeven in
figuur 15. Via de knoppen kunt u verschillende belangrijke schermen openen. Al deze
schermen zijn ook te openen via het ‘Database’ menu.

figuur 15: Snel menu

5.4. Menu ‘Modules’
In het menu ‘Modules’ zijn alle geïnstalleerde modules, waarvoor ook een licentie aanwezig
is, te configureren. De modules en de wijze waarop ze geconfigureerd moeten worden
staan beschreven in de verschillende modulehandleidingen. In deze handleiding wordt
verder niet ingegaan op de modules.

5.5. Menu ‘Historie’
Alle meldingen die door het systeem worden gegenereerd, worden opgeslagen in de
Historiedatabase. Via het menu ‘Historie’ kan de inhoud van deze database bekeken
worden. De meldingen zijn onderverdeeld in:

Toegangen

Alarmen

Operaties

Attributen
In de volgende paragrafen is een zeer korte toelichting gegeven op de verschillende
submenu’s van het menu ‘History’. In hoofdstuk 29 wordt verder ingegaan op het menu
‘History’.

5.5.1.

Toegangen

Alle badge gerelateerde meldingen. (aanbieden badge bij leeseenheid).

5.5.2.

Alarmen

Alle leeseenheid gerelateerde meldingen (inbraken, ‘Deur te Lang Open’ signalen, etc.).

5.5.3.

Operaties

Alle door de beheerder uitgevoerde acties (inloggen, uitschakelen, etc.).

5.5.4.

Attributen

Het TiSM systeem kan uitgebreid worden met componenten waarmee zgn. attributen
gedetecteerd worden. Het aan- of afwezig zijn van een attribuut kan van invloed zijn op de
te verlenen toegang voor een gebruiker. Dit noemen we “conditional access”. Ook kan men
kiezen voor een handmatige attribuut registratie. Zie hiervoor de handleiding van Frontdesk.

5.6. Menu ‘Aanwezigheid’
Na selectie van deze optie verschijnt een venster met een tabel waarin alle gebruikers zijn
opgenomen. Is het systeem juist geconfigureerd dan wordt per gebruiker vermeld of hij/zij
aanwezig is. Eventueel kan de aanwezigheid verder gespecificeerd worden zodat de exacte
locatie van een gebruiker vermeld wordt.
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5.7. Menu ‘Help’
TiSM-PC wordt geleverd inclusief een help file, waarin de meeste programmaonderdelen
beschreven zijn. Ook beschikt TiSM-PC over zogenaamde context gevoelige help. Door met
de muiscursor op een item te gaan staan waarover u iets wilt weten, en vervolgens op F1 te
drukken, wordt, indien aanwezig, informatie over het betreffende item getoond. De help file
is overigens alleen beschikbaar in de Engelse taal.
In de volgende paragrafen is een zeer korte toelichting gegeven op de verschillende
submenu’s van het menu ‘Help’.

5.7.1.

Inhoud

Via submenu ‘Inhoud’ wordt de helpfile geopend.

5.7.2.

Taal

Via submenu ‘Taal’ is het mogelijk de taalinstellingen van TiSM te wijzigen.

5.7.3.

License

Via submenu ‘License’ wordt een overzicht gegeven van de TiSM licenties.

5.7.4.

Info

Het submenu ‘Info’ geeft een informatievenster met het versienummer van de TiSM-PC
server versie en het TiSM Release nummer.

5.8. Menu ‘Afsluiten’
Met de optie ‘Afsluiten’ wordt het programma TiSM-PC afgesloten. Dit betekent overigens
niet dat het aangesloten toegangscontrole systeem niet meer functioneert. TiSM
toegangscontrole systemen zijn, dankzij componenten als RCU en SICOM, in staat om
volledig stand-alone te functioneren. Hierdoor wordt een hoge graad van betrouwbaarheid
gerealiseerd, welke vrijwel niet realiseerbaar is voor PC-afhankelijke systemen. In TiSM
vervult de PC alleen de functie van beheerder en archivaris. De controlerende en sturende
functies wordt volledig verzorgd door het TiSM systeem zelf.
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6

Procedures
Om snel met het programma TiSM-PC vertrouwd te raken worden in dit hoofdstuk de
belangrijkste procedures puntsgewijs behandeld.

6.1. Programma opstarten en afsluiten
Na installatie van TiSM-PC wordt het het programma opgestart via het Windows Startmenu.
Het opstarten van het programma neemt afhankelijk van de geïnstalleerde modules enkele
seconden tot enkele minuten in beslag. Zodra in het venster ‘Traceren’ de melding
‘Running…’ wordt gegeven is het programma volledig opgestart. Vanaf dat moment kunnen
ook de actieve menu’s (zwart) worden gebruikt.
Wanneer bij opstart alleen de menuopties ‘Plattegronden’, ‘Authorisatie’ en ‘Aanwezigheid’
bereikbaar zijn, dient te worden ingelogd door via menu ‘Authorisatie’, optie ‘Login’ te
kiezen. Er verschijnt een scherm waarin een naam en wachtwoord moet worden ingevuld.
Het is ook mogelijk om met een badge of in combinatie met een badge in te loggen. Door
de badge voor de inleerlezer te houden wordt, afhankelijk van de instellingen, automatisch
ingelogd of verschijnt het inlogscherm met de naam van de badge houder al ingevuld.
Als na installatie TiSM-PC voor het eerst wordt opgestart is er nog geen beheerder bij TiSMPC bekend. Op dat moment zullen alle opties van het programma zonder inloggen
bereikbaar zijn. Door het aanmaken van één of meer beheerders kan het gebruik van TiSMPC en/of de daarin aanwezige opties worden beperkt.
Het programma kan alleen afgesloten worden door een beheerder met voldoende rechten.
Om ongeoorloofd en onbedoeld afsluiten te voorkomen kan TiSM-PC niet worden
afgesloten met behulp van het kruisje rechts boven in het venster, maar is afsluiten alleen
mogelijk via menu ‘Afsluiten’.
Om het systeem operationeel te maken dienen eerst alle systeemcomponenten ingevoerd
te worden. De basiscomponenten worden gevormd door de leeseenheden en de
deurcontrollers. De basisinstellingen worden gewoonlijk verricht door de installateur of
systemintegrator.

6.2. Download
Op verschillende plaatsen in het programma is de optie ‘Download’ aanwezig. Na het
selecteren van deze optie worden de betreffende gegevens in de database van TiSM-PC
overgedragen aan het TiSM infrastructuur. Dit is noodzakelijk omdat de infrastructuur ook
stand-alone moet kunnen functioneren.
De TiSM infrastructuur moet dus onafhankelijk van TiSM-PC genoeg gegevens hebben om
beslissingen te kunnen maken aangaande toegangsverlening. Het is erg belangrijk dat de
gegevens in de TiSM infrastructuur gelijk zijn aan de gegevens in de TiSM-PC database.
Alle database records die ook in het systeem geladen moeten zijn bevatten daarom een
status veld. Dit status veld geeft aan of het betreffende record overeenkomt met de data in
het TiSM infrastructuur. Als de gegevens overeenkomen dan wordt dit aangegeven met de
status 'Data consistent met systeem'. De beheerder zal er dus naar moeten streven om bij
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alle betreffende records deze status te verkrijgen. Hiervoor kiest hij de optie 'Download'.
TiSM-PC probeert vervolgens de data in de TiSM infrastructuur te laden. Als de data
succesvol in alle relevante controllers binnen de TiSM Infrastructuur is overgedragen, wordt
de status 'Data consistent met systeem' gegeven.
Gezien het bovenstaande zijn de volgende handelingen niet mogelijk:

Het verwijderen van een databaserecord uit TiSM-PC wanneer de TiSM infrastructuur
niet volledig is aangesloten of niet naar behoren functioneert.

Het vervangen van een badgerecord uit TiSM-PC wanneer de TiSM infrastructuur niet
volledig is aangesloten of niet naar behoren functioneert.
Belangrijk
Voor een goed beheer is het af te raden om 'offline' te werken, d.w.z. zonder dat
het systeem goed functioneert toch database records wijzigen.

Belangrijk
De ‘Download’ optie is binnen verschillende menu’s en submenu’s aanwezig.
Iedere wijziging wordt apart overgedragen er bestaat geen optie om alle gegevens
in één keer te downloaden.
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7

Een basisprogrammering maken
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een basisprogrammering binnen TiSM-PC gemaakt
kan worden. Daarbij zijn, om veel dubbele informatie in deze handleiding te voorkomen, de
verschillende stappen in dit hoofdstuk niet in detail uitgewerkt, maar wordt verwezen naar
de verschillende hoofdstukken.
Omdat op diverse plaatsen keuzes gemaakt moeten worden welke afhankelijk zijn van
zaken welke ook geconfigureerd moeten worden, is onderstaand een geadviseerde
werkvolgorde gegeven. Deze volgorde resulteert op een efficiënte wijze in een volledige
configuratie.
1. Om te beginnen moet eerst geconfigureerd worden hoe TiSM-PC met de overige
componenten moet en kan communiceren. Daarvoor moeten, indien van toepassing,
de volgende zaken worden geconfigureerd:
 Communicatiepoort waarop de RS485 converter (MA45) voor locale
verbindingen is aangesloten (alleen van toepassing indien de infrastructuur
via RS485 is aangesloten). Zie hoofdstuk 22.5.
 Communicatiepoort waarop het modem voor niet permanente remote
verbindingen is aangesloten. Zie hoofdstuk 22.6.
 Remote sessies voor alle controllers welke via niet permanente verbindingen
zijn aangesloten. Zie hoofdstuk 16.
 Communicatie linken en specifieke link naar de controllers (alleen van
toepassing indien de infrastructuur niet via de primaire communicatiepoort
voor lokale- of remote communicatie is aangesloten. Zie hoofdstuk 17.
 Netwerkinstellingen van de IP lezers. Zie hoofdstuk 18.
 Communicatieinstellingen van de RF lezers. Zie hoofdstuk 19.
2. Voor het aanmaken en beheren van badges en attributen is het gewenst dat aan de
TiSM-PC server een leeseenheid voor data invoer is aangesloten. Configureer de
communicatiepoort waarop de leeseenheid voor data invoer is aangesloten. Zie
hoofdstuk 22.1.
3. Binnen TiSM worden rechten aan de hand van gebruikersgroepen gegeven. Een badge
en een leeseenheid moeten in dezelfde groep zitten anders geeft TiSM geen toegang.
Configureer eerst de verschillende gebruikersgroepen. Hanteer daarbij een indeling van
groepen naar functie en bijbehorende rechten van de gebruikers. Het toevoegen van
gebruikersgroepen is beschreven in hoofdstuk 12.
4. Tijdsgebonden toegangsrechten kunnen worden gerealiseerd met behulp van
zogenaamde tijdschema’s. Standaard zijn in het systeem twee tijdschema’s aanwezig,
namelijk: ‘Always Access (0)’ en ‘Never Access (255)’. Indien tijdsgebonden
toegangsrechten niet van toepassing zijn, volstaan de standaard aanwezige
tijdschema’s en kan verdere configuratie op dit punt worden overgeslagen. Het maken
van tijdschema’s staat beschreven in hoofdstuk 15.
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5. Indien men gebruik wenst te maken van aanwezigheidzones of locaties moeten deze
ook als zodanig binnen TiSM-PC geconfigureerd worden. Zie hoofdstuk 13 voor meer
informatie aangaande aanwezigheidszones of locaties. Indien geen gebruik wordt
gemaakt van aanwezigheidszones of locaties kan dit punt worden overgeslagen.
6. TiSM ondersteunt zeer uitgebreide Anti Pass Back functionaliteit. Deze functionaliteit is
onder andere bedoeld om te voorkomen dat een badge aan iemand anders wordt
gegeven zodat deze met dezelfde badge ook toegang kan verkrijgen.
Voor de Anti Pass Back functionaliteit maakt TiSM gebruik van APB groepen. Een APB
groep moet worden gezien als een zone welke men kan binnentreden en/of verlaten
door een badge bij bepaalde, voor dat doel geconfigureerde, leeseenheden aan te
bieden. Indien men een zone (APB groep) is binnen getreden moet deze eerst weer
worden verlaten alvorens men dezelfde zone opnieuw kan binnentreden.
Indien geen gebruik gemaakt hoeft te worden van de Anti Pass Back functionaliteit kan
dit punt worden overgeslagen. Meer informatie over Anti Pass Back en de manier
waarop dit geconfigureerd moet worden staat in hoofdstuk 14 beschreven.
7. In voorgaande punten zijn alle voor de leeseenheden noodzakelijke instellingen
gedaan. Nu kunnen de controllers en leeseenheden worden geconfigureerd. Deze
configuratie staat beschreven in hoofdstuk 8.
8. Alle toegangsrechten worden binnen TiSM aan een badge gekoppeld. Voor ons
(mensen) is het echter logischer om de rechten in relatie tot een persoon te zien en is
het voor ons veel eenvoudiger iemand op naam en eventueel foto te herkennen.
Daarom worden in TiSM gebruikers aangemaakt en wordt iedere badge aan een
gebruiker toegewezen. Het aanmaken van nieuwe gebruikers staat beschreven in
hoofdstuk 11.
9. Als laatste moeten nog de badges worden toegevoegd / geconfigureerd. Alle
toegangsrechten worden aan een badge toegewezen. Voor het configureren van een
badge zijn dan ook een aantal zaken noodzakelijk welke bij eerdere punten zijn
geconfigureerd. In hoofdstuk 10 staat beschreven hoe een nieuwe badge wordt
aangemaakt.
10. Binnen TiSM-PC kan de TiSM infrastructuur gevisualiseerd worden door actieve
objecten op plattegronden te plaatsen. Hoewel het voor de werking van het systeem
niet noodzakelijk is, wordt aangeraden wel gebruik te maken van deze optie, omdat op
deze manier een zeer gebruikersvriendelijke oplossing gerealiseerd kan worden. De
werking en configuratie van plattegronden en objecten staat beschreven in hoofdstuk
19 en 21.
11. Uit veiligheidsoverweging is het raadzaam om TiSM-PC te beveiligen met een
gebruikersnaam en wachtwoord voor de beheerder. Er kunnen meerdere beheerders
aangemaakt worden en aan iedere beheerder kunnen bepaalde rechten worden
toegekend. Het aanmaken van een beheerder staat beschreven in hoofdstuk 25.
Let op
Maak een beheerder pas aan als alle configuratie gereed is, dat voorkomt dat u
onnodig vaak moet inloggen.
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8

Leeseenheden

De leeseenheden en controllers vormen de basis component van het systeem. De
configuratie van de leeseenheden en controllers wordt leeseenheid gerelateerd uitgevoerd.
Dat betekend dat met het configureren van een leeseenheid direct de bijbehorende
controller is geconfigureerd voor het deel dat voor de betreffende leeseenheid relevant is.
Na instelling van de vele parameters zal het in het algemeen niet nodig zijn om instellingen
opnieuw te wijzigen. Door de optie ‘Leeseenheden’ onder het menu ‘Database’ te kiezen
verschijnt het ‘Configuratie Leeseenheid’ venster zoals afgebeeld in figuur 16.

figuur 16: Venster 'Configuratie Leeseenheid’, tabblad ‘Algemeen’
De hieronder beschreven instellingen zullen in het algemeen bij de installatie ingesteld
worden door daarvoor gekwalificeerd personeel. De systeembeheerder hoeft doorgaans
deze instellingen niet te wijzigen.
Belangrijk
Verander de leeseenheid instellingen alleen als u precies op de hoogte bent van
de gevolgen. Een niet doordachte wijziging kan namelijk ongewenste gevolgen
hebben voor de functionaliteit van het systeem en toegang tot de betreffende
deuren.
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Alle parameters aangaande de leeseenheden en controllers kunnen in het ‘Configuratie
Leeseenheid’ venster worden ingevuld.
Belangrijk
Alle configuratie moet aan de betreffende controllers binnen de TiSM infrastructuur
worden overgedragen. Gebruik hiervoor de optie ‘Download’.
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8.1. Tabblad ‘Algemeen’
8.1.1.

Leeseenheid

Op het tabblad ‘Algemeen’ worden een aantal algemene zaken met betrekking tot een
leeseenheid ingevoerd en/of weergegeven. De belangrijkste informatie is het adres en type
van de leeseenheid.

figuur 17: Venster 'Configuratie Leeseenheid', tabblad ‘Algemeen’

8.1.1.1.

Code

In dit veld kan een zinvolle referentie worden opgenomen. Standaard wordt deze
automatisch gegenereerd aan de hand van het RCU adres, SICOM adres en leeseenheid.

8.1.1.2.

Type

Met ‘Type’ wordt aangegeven op welk type deurcontroller de leeseenheid is aangesloten of
welk type leeseenheid is toegepast. De volgende types zijn mogelijk:

SICOM

RCU2plus/SICOM2plus

RCU4plus/SICOM4plus

MASIO/MASplus

SLAVE

TiSM Mobile

IP Reader

RF Reader

StandAlone
De tabbladen in het venster ‘Configuratie Leeseenheden’ en/of de inhoud van de tabbladen
worden zo nodig aangepast aan de mogelijkheden en configuratie van het geselecteerde
type deurcontroller of leeseenheid.
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8.1.1.3.

Beschrijving

Hier kunt u een zinvolle referentie opnemen. Deze wordt o.a. gebruikt in de ‘Historie’ en in
het ‘Trace’ vensters.
Belangrijk
Indien gebruik wordt gemaakt van RF leeseenheden, dan MOET in het veld
‘Beschrijving’ een zinvolle referentie naar de RF leeseenheid worden ingevuld.
Deze referentie wordt bij RF leeseenheden gebruikt voor:
 Het koppelen van de RF Leeseenheid aan de TiSM leeseenheid.
 Het aanduiden van de RF Leeseenheid op een programmeerapparaat.
In verband met het laatste punt wordt geadviseerd om de lengte van de
beschrijving te beperken tot 20 karakters en in de beschrijving de locatie van de
RF Leeseenheid op te nemen.

8.1.1.4.

Adres RCU SICOM adres en Leeseenheid

‘Adres RCU’, SICOM adres’ en ’Leeseenheid’ vormen samen het unieke adres van de
leeseenheid.
Belangrijk
Wijzig de adressen niet. Zorg ervoor dat een adrescombinatie slechts 1 maal
voorkomt in de database.

8.1.2.

LED’s
Opmerking
Deze opties zijn niet aanwezig bij de leeseenheden van het type ‘TiSM Mobile’, ‘IP
Reader’, ‘RF Reader’ en ‘Standalone’.

8.1.2.1.

Tijdsduur Groen

Tijd in tienden van seconden dat de groene LED van de leeseenheid bij een geldige
boeking moet branden.

8.1.2.2.

Tijdsduur Rood

Tijd in tienden van seconden dat de rode LED van de leeseenheid bij een ongeldige
boeking moet branden.

8.1.2.3.

Knipper tempo

Bepaalt de knippersnelheid in honderdsten van seconden, waarmee de LED van de
leeseenheid knippert zolang geen badge wordt aangeboden.

8.1.2.4.

Knipper kleur

De kleur LED van de leeseenheid welke knippert zolang geen badge wordt aangeboden.
Mogelijkheden zijn rood, groen en geen.

8.1.2.5.

Led groen op deuropener

Als deze optie is gezet, dan wordt de groene LED van de leeseenheid ook aangestuurd als
de deuropener ingang op de controller actief is. Concreet gaat de groene LED ook branden
als de deuropener drukknop wordt bediend.
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8.1.2.6.

Synchroniseer lezer LED's

De LED's op een master en slave leeseenheid, zoals gebruikt bij dubbelzijdig
gecontroleerde deuren, reageren gelijk op gebeurtenissen bij één van de twee
leeseenheden. Zie ook paragraaf 8.4.2.7.

8.1.3.

Actief

Indien een vinkje in het vakje ‘Actief’ is gezet is de leeseenheid opgenomen is in de
communication loop van TiSM-PC. Dit houdt in dat TiSM de leeseenheid controleert en
mutatie naar de leeseenheid download. Gewoonlijk zal er dus een vinkje in het vakje ‘Actief’
staan.
Belangrijk
Bij tijdelijk niet functionerende of niet aanwezige leeseenheden moet deze optie
uitgezet worden.

Belangrijk
Zijn alle leeseenheden behorende onder een RCU niet ‘Actief’, dan wordt niet
gecommuniceerd vanuit TiSM-PC met de betreffende RCU.

8.1.4.

Controller instellingen (knop)

Indien voor ‘Type’ het type ‘IP Reader’ of ‘RF Reader’ is geselecteerd, is op het tabblad
‘Algemeen’ een knop ‘Controller instellingen’ aanwezig. Deze knop fungeert als een
snelkoppeling naar het instellingen menu van de betreffende leeseenheid.
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8.2. Tabblad ‘Ingang’
Opmerking
Dit tabblad is niet aanwezig bij de leeseenheden van het type ‘TiSM Mobile’, ‘IP
Reader’ en ‘Standalone’.
Op dit tabblad kunnen de ingangen van de controller geconfigureerd worden. Het aantal
ingangen per leeseenheid is afhankelijk van de gebruikte systeemcomponenten.

figuur 18: Venster 'Configuratie Leeseenheid', tabblad ‘Ingang’

8.2.1.

Functie

Per ingang kan een functie gedefinieerd worden. De toekenning van functies aan ingangen
is volledig vrij, d.w.z. een functie kan toegekend worden aan een willekeurige ingang en
meerdere ingangen kunnen dezelfde functie krijgen. Is dit laatste het geval dan zal de status
van de functie het resultaat zijn van een logische OF-functie van alle ingangen met dezelfde
functie. Zo is bijvoorbeeld bij het definiëren van meerdere ingangen als 'Deur sensor input’:

de deur open als één of meer van de ingangen actief is.

de deur dicht als alle ingangen passief zijn.
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De volgende functies zijn mogelijk:

‘Geen functie’
Geen specifieke functie. De betreffende ingang kan gebruikt worden voor algemene
signaal doeleinden, zoals aansluiting van een PIR of brandmelder.

‘Deur opener’
Wanneer deze ingang bekrachtigd wordt, zal het slot geopend worden. Deze functie
kan gebruikt worden bij deuren waar slechts aan 1 kant een leeseenheid geplaatst is.
Aan de andere zijde kan een drukknop geplaatst worden die dan aangesloten wordt
aan een ingang met deze functie.

‘Blokkeer ingang’
Blokkeer functie. Is een ingang met deze functie actief, dan is de leeseenheid
geblokkeerd, dat wil zeggen, de leeseenheid LED brand rood en er wordt geen
toegang verleend. Deze feature kan overigens door een badge met de juiste rechten
worden genegeerd.

‘Deur sensor’
Deur stand sensor input. Signaleert de status van de deur (open/dicht). Kan gebruikt
worden voor deurstand en slotstand sensoren.

‘Legaal Open’

In veel toepassingen is het gewenst om deuren tijdelijk los te kunnen zetten, zonder dat
dit resulteert in een inbraak- of deur te lang open- melding. Is deze functie actief, dan
wordt het slot open gestuurd. Vervolgens kan met TiSM-PC de stand van de deur
gevolgd worden. Er worden geen alarm- meldingen gegenereerd.

‘Presentie IN’
Zie ‘Presentie UIT’

‘Presentie UIT’
Door op de ingangen ‘Presentie IN’ en ‘Presentie UIT’ een knop aan te sluiten kan met
één leeseenheid een aanwezigheidsregistratie opgezet worden. Intern in de controller
wordt een aanwezigheidsstatus bijgehouden. Wordt de ‘Presentie UIT’ knop bediend,
dan schakelt de status naar UIT en vice versa. Is de status UIT, dan zal een
aangeboden badge geboekt worden op de virtuele leeseenheid 2. Is de status IN dan
zal een aangeboden badge geboekt worden op de leeseenheid 1. Aan leeseenheid 1
kan nu de locatie 'In' gekoppeld worden, en aan de virtuele leeseenheid 2, die in feite
niet is aangesloten, de locatie 'Uit'.

‘Extern Alarm’
Alle bovenstaande functies hebben betrekking op de deur die door deze leeseenheid
wordt bewaakt. Wil men echter andersoortige objecten kunnen monitoren, zoals een
PIR of een nooddeur zonder toegangscontrole, dan kan deze functie gebruikt worden.
Wanneer bovendien de vlag ‘Disp’ is gezet, en een boodschap is ingevuld in de ‘Log
Berichten’ box, dan zal deze melding op TiSM-PC verschijnen, zodra de status van de
input zich wijzigt. Een mogelijke boodschap zou kunnen zijn: "Extern Alarm: Nooddeur
naar binnenplaats geopend, set".

‘Brand alarm’
Wordt deze ingang actief, dan verschijnt in TiSM-PC in het bijbehorende deurobject (op
de plattegrond) een ‘vlam’. Hetzelfde geld voor het leeseenheid object. Tevens
verschijnt in het ‘Traceren’ venster de mededeling ‘Fire alarm aan’.
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8.2.1.1.

Ingangen bij RF leeseenheden

Leeseenheden van het type ‘RF Reader’ genereren de volgende twee inputsignalen binnen
TiSM:
1e input:

Schootstand

e

2 input:

Deurstand (alleen bij celdeurbeslag)

Omdat TiSM geen schootstand functie ondersteund wordt de input functie op ‘Extern alarm’
gezet en wordt in het veld ‘Logberichten’ een zinvolle melding gezet.

8.2.1.2.

Ingangen bij IP leeseenheden

Bij leeseenheden van het type ‘IP Reader’ ontbreekt het tabblad ‘Ingang’. De twee ingangen
van deze leeseenheden hebben een vaste functie. Zie voor meer informatie paragraaf
18.1.2.8.

8.2.2.

NO

Onder de kolom ‘NO’ wordt het verband tussen fysieke toestand (closed/open current loop)
van de ingang en interne representatie (actief/passief) bepaald.
NO staat voor ‘Normally Opened’ en betekent dat het ingangscircuit in rust (passief) niet
gesloten is. Meestal is een ingang uit veiligheidsoverwegingen ‘Normally Closed’, zodat
gemakkelijk gesignaleerd kan worden of een circuit onderbroken is. De checkbox onder
‘NO’ zal in de meeste gevallen dus leeg blijven.

8.2.3.

Dispatch

Is de checkbox ‘Disp’ aangevinkt, dan zal elke statuswijziging van die input direct worden
gemeld aan TiSM-PC. De input kan zo gevolgd worden.
Belangrijk
Om inputs te kunnen volgen moet deze optie aangevinkt zijn. Ook bij een ‘Extern
Alarm’ of een ‘Fire Alarm’ moet deze optie dus aangevinkt zijn!

8.2.4.

Log Berichten

De boodschappen die in het veld ‘Log Berichten’ ingevuld worden, zullen gemeld worden in
het ‘Traceren’ venster (en de Historie) zodra de inputstatus zich wijzigt. De optie ‘Disp’ moet
gezet zijn en de functie van de input mag niet ‘Geen functie’ zijn.

8.2.5.

OPM

‘OPM’ staat voor Online Print Module. Als deze optie gezet is en men beschikt over de
optionele OPM Client, dan zal het log bericht bij een statuswijziging van de input ook naar
de aangesloten line-printer gestuurd worden. Zie ook hoofdstuk 27.
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8.3. Tabblad ‘Uitgangen’
Opmerking
Dit tabblad is niet aanwezig bij de leeseenheden van het type ‘TiSM Mobile’, ‘IP
Reader’, ‘RF Reader’ en ‘Standalone’.
Op het tabblad ‘Uitgangen’ kan de functie van de uitgangen van de controller worden
bepaald. Het aantal beschikbare uitgangen per leeseenheid is afhankelijk van het type
controller.

figuur 19: Venster 'Configuratie Leeseenheid', tabblad ‘Uitgang’

39

8.3.1.

Functie

Mogelijke functies zijn:

‘Geen functie’
Geen specifieke functie. De output kan gebruikt worden om niet toegangscontrole
gerelateerde apparatuur aan te sturen, zoals een camera of een lamp.

‘Elektromechanische slot aansturing’
Slot aansturing, wordt actief gestuurd zodra toegang is verleend door het systeem. De
precieze aansturing is afhankelijk van de instellingen op het tabblad ‘Deurbewaking’.

‘Deur te lang open signaal’
Is geactiveerd zodra de maximale deur-open tijd wordt overschreden en de deur open
blijft.

‘Inbraak signaal’
Is geactiveerd zodra een inbraak wordt gesignaleerd.

‘Communicatie fout’
Wordt geactiveerd zodra het contact met de rest van het systeem wegvalt.

‘Toegang geweigerd signaal’
Wordt geactiveerd zodra een niet geautoriseerde badge wordt aangeboden.

‘Toegang verleend signaal’
Wordt geactiveerd zodra toegang wordt verleend aan een badge. Wordt niet
geactiveerd bij openen van de deur door middel van een knop.

‘Power fail signaal’
Wordt geactiveerd zodra een stroomuitval van het elektriciteitsnet wordt gesignaleerd.
Het systeem dient hiervoor wel uitgerust te zijn met noodstroomvoorziening (accu's).

‘Sabotage signaal’
Wordt geactiveerd zodra een onderbreking van de sabotage contacten wordt
gesignaleerd.

‘Slot sluiten signaal’
Functie bedoeld voor sloten (deuren) die een specifiek signaal nodig hebben om te
sluiten, bijv. een schuifdeur.

‘Presentie IN’
Zie Presentie UIT

‘Presentie UIT’
Om de interne aanwezigheidsstatus van de leeseenheid controller visueel te kunnen
volgen kan op deze uitgangen een signaal gever (bijv. een lamp) worden aangesloten.
Zodoende weet de gebruiker of hij zich IN of UIT meld.

8.3.2.

NC

De vlag ‘NC’ bepaalt of de output Normally Open (default) of Normally Closed (NC)
geschakeld is. Een Normally Open uitgang (relais) is in rust geopend.
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8.3.3.

Gedrag

De aansturing van de uitgangen is ook afhankelijk van de instelling van de velden onder
‘Gedrag’. Er zijn 4 mogelijkheden:

‘Niet gekoppeld’
Geen koppeling met ingestelde functie of kruiskoppeling.

‘Tijdelijk gekoppeld’
De uitgang wordt altijd geactiveerd voor een bepaalde tijd die is ingesteld in het ‘Tijd’
veld in tienden van seconden. Als bovendien de vlag 'sec' gezet is, wordt de waarde in
het ‘Tijd’ veld geïnterpreteerd in seconden.

‘Coherent gekoppeld’
De uitgang aansturing gedraagt zich net zo als de eraan gekoppelde gebeurtenis
(event). Bijvoorbeeld: Een gesignaleerde inbraak (event) zorgt voor het actief sturen
van het relais met de functie 'Inbraak signaal'. Zodra de inbraak situatie beëindigd is,
wordt de output weer passief gestuurd.

‘Permanente koppeling’
Bij signalering van de gerelateerde gebeurtenis (event) wordt de output geactiveerd.
Een reset (passief sturen) vind daarna niet meer plaats. Een toepassing hiervan is
bijvoorbeeld een inbraakmeldingsoutput. Het is meestal niet gewenst dat de inbraak
melding stopt zodra de deur weer gesloten is.
De gerelateerde gebeurtenis kan een functie activering of een kruiskoppeling activering zijn.
Is bijvoorbeeld een uitgang geconfigureerd met een ‘Elektromechanische slot aansturing’,
dan gedraagt de uitgang zich als volgt bij de verschillende gedragsinstellingen:

‘Niet gekoppeld’
Geen koppeling met ingestelde functie. Alleen in het geval van ‘Elektromechanische
slot aansturing’ staat deze instelling gelijk aan ‘Coherent gekoppeld’.

‘Tijdelijk gekoppeld’
De uitgang wordt tijdelijk geactiveerd op het moment dat toegang wordt verleend. De
tijdsduur wordt bepaald door de ingestelde tijdsduur onder ‘Tijd’. Deze instelling dient
gebruikt te worden indien een puls aansturing nodig is. Hierbij kan gedacht worden aan
een tourniquet, circlelock of een slagboom.

‘Coherent gekoppeld’
De uitgang wordt aangestuurd volgens de deurbewakingsmodule. Deze aansturing
dient gebruikt te worden in het geval van een simpel elektromechanisch slot met
deurstand signalering.

‘Permanent gekoppeld’
Deze instelling hoeft in het geval van een elektromechanische slot aansturing nooit
gebruikt te worden.
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8.4. Tabblad ‘Deur Bewaking’
Opmerking
Dit tabblad is niet aanwezig bij de leeseenheden van het type ‘TiSM Mobile’, ‘IP
Reader’, ‘RF Reader’ en ‘Standalone’.
Elke controller beschikt over een deurbewakingsmodule (firmware). Deze zorgt voor een
juiste aansturing van het slot, volgt de toestand van de deur, en alarmeert TiSM-PC zodra
een ongewenste situatie zich voordoet.

figuur 20: Venster 'Configuratie Leeseenheid', tabblad ‘Deur Bewaking’
De deurbewakingsmodule kent de volgende 6 verschillende toestanden:

“Gesloten”
Deur gesloten en slot gesloten. De kleur van het deurobject (grafische weergave) is
groen.

“Ontgrendeld”
Deur gesloten en slot geopend. Er is toegang verleend en de deur kan geopend
worden. De kleur van het deurobject (grafische weergave) is groen met een slot
symbool.

“Geopend”
Deur is legaal geopend, d.w.z. nadat het slot is geactiveerd. De kleur van het
deurobject (grafische weergave) is rood.

“Deur te lang open”
Deur blijft te lang open staan na toegang verlening. De kleur van het deurobject
(grafische weergave) is rood met een klok symbool.

“Inbraak”
Deur is geopend terwijl slot was gesloten. De kleur van het deurobject (grafische
weergave) is rood met een lamp symbool.
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“Wacht op sluiten”
Systeem wacht totdat deur sluit. Alleen indien optie ‘Pauze als slot sluit’ is gezet. De
kleur van het deurobject (grafische weergave) is oranje.

De verschillende toestanden (statussen) van de deurbewakingsmodule worden met behulp
van het ‘Deur’ object grafisch weergegeven. Voor meer informatie raadpleeg paragraaf
21.3.7.

8.4.1.
8.4.1.1.

Timing parameters
Vrijgave tijd

De maximale tijdsduur in seconden van de toestand ‘Ontgrendeld’. Indien de output met
functie 'Elektromechanische slot aansturing' een gedrag instelling 'Coherent gekoppeld'
heeft, zal het slot aangestuurd worden zolang de toestand ‘Ontgrendeld’ geld.

8.4.1.2.

Slot pauze

Als optie ‘Pauze als slot sluit’ is gezet, wordt hier de tijd in seconden aangegeven die het
TiSM systeem wacht totdat de deur gesloten is, nadat de slotaansturing is beëindigd.

8.4.1.3.

Tijd Slot

Een badge die binnen een bepaalde periode (‘tijd slot’) voor de tweede keer bij dezelfde
leeseenheid wordt aangeboden kan geweigerd worden. In TiSM-PC wordt dan de
mededeling ‘Tijd Slot Fout’ gegeven, met vermelding van de eigenaar van de badge.
De periode dat het herhaald toegang verlenen aan dezelfde badge bij dezelfde leeseenheid
wordt geblokkeerd wordt opgegeven bij ‘Tijd slot’. De ‘Tijd Slot’ parameter wordt
opgegeven in eenheden van 15 sec. Een waarde van 4 betekent dus een ‘Tijd Slot’ van 1
minuut. De maximale tijd is 255 x 15 seconden (ruim 1 uur).
Een leeseenheid voert alleen een tijdslot controle uit voor badges waarbij de optie ‘Tijdslot’
gezet is en als bij de betreffende leeseenheid de optie ‘Tijd Slot Check Aan' gezet is.
Belangrijk
Een SICOM, SICOM2plus, SICOM4plus, RCUplus, RCU2plus of RCU4plus
beschikt over 500 tijdslot timers. Hierdoor kunnen dus maximaal 500 badges
gelijktijdig in een tijdslot situatie verkeren.
In het geval dat binnen de maximale periode van 15 x 255 = 3825 seconden meer
dan 500 badges in een tijdslot situatie komen, dan wordt zolang er geen tijdslot
timers beschikbaar zijn, geen tijdslot meer voor nieuwe badges gestart.
Zie ook paragraaf 8.4.2.4 en 10.3.2.

8.4.1.4.

Bewakingstijd

Deze tijd bepaalt de maximale tijd dat een deur geopend mag zijn, voordat een 'Deur te
lang open' Alarm wordt gegenereerd. De tijd gaat in op het moment dat een actieve status
op de 'Deur sensor' ingang(en) is geconstateerd na het aanbieden van een geldige badge.

8.4.1.5.

Random Bioscan

Alleen van belang indien het systeem component is voorbereid op het aansluiten van een
ID3D handscanner. Zie de Handleiding ID3D.
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8.4.2.

Opties

8.4.2.1.

Extended Lock drive

Is deze vlag niet gezet, dan is het slot alleen maar geactiveerd wanneer de status
'Ontgrendeld' geldt.
Belangrijk
Is het gewenst om het slot ook geactiveerd te laten zijn gedurende het open staan
van de deur, dan moet deze vlag gezet worden. Dit is noodzakelijk in situaties
waarin de deur alleen maar gesloten kan worden als het slot geactiveerd is. Ook in
het geval van een direct aangestuurde slagboom, waarbij de slotoutput
aangestuurd moet blijven om de slagboom open te houden, moet deze optie
gezet zijn.

8.4.2.2. Deactiveer slot als deur sluit
Deze vlag heeft geen functie meer. In verband met ondersteuning van oude hardware is
deze echter nog steeds aanwezig. Voor nieuwe installaties moet deze optie altijd uit staan.

8.4.2.3. Pauze als slot sluit
Bij een normale deur kan de gebruiker de deur handmatig openen en sluiten. Het systeem
wacht in een dergelijk geval op het sluiten van de deur. Indien de deur niet op tijd wordt
gesloten volgt een 'Deur te lang open' alarm.
Bij het aansturen van een slagboom zal de slagboominstallatie zelf bepalen wanneer de
slagboom weer sluit. Hier bepaalt niet de gebruiker, maar het systeem het moment dat de
slagboom weer zal sluiten. In een dergelijke situatie moet de ‘Extended Lock Drive’ optie
aangevinkt zijn. Zodra de vrijgave tijd is afgelopen, zal het systeem de slotoutput af laten
vallen. De slagboominstallatie zal echter niet direct aangeven dat de slagboom gesloten is.
Als de optie ‘Pauze als slot sluit’ aangevinkt is, dan wacht het systeem een bepaalde tijd op
het signaal dat de slagboom dicht is gegaan. Deze tijd wordt ingevuld in het veld ‘Slot
Pauze’. Loopt deze tijd af en de slagboom is nog niet gesloten, dan zal een 'Deur te lang
open alarm' gegenereerd worden.

8.4.2.4.

Tijd Slot Check Aan

Indien de optie ‘Tijd Slot Check Aan’ is gezet, zijn alle aangeboden badges, die de optie
'Tijd Slot' hebben, onderhevig aan tijdslot controle. Zie ook paragraaf 8.4.1.3 en 10.3.2.

8.4.2.5. Blokk. Deur als leeseenh. geblokk
Als de leeseenheid geblokkeerd is, en de optie ‘Blokkeer deur als leeseenheid geblokkeerd’
is gezet, dan zal het niet meer mogelijk zijn de deur te openen vanaf TiSM-PC. De enige
mogelijkheid om de deur te openen is met een badge waarvan de optie 'Negeer
geBlokk.Leeseenh' gezet is.

8.4.2.6. Blokkeer Leeseenheid
De vlag ‘Blokkeer Leeseenheid’ blokkeert de toegang op de leeseenheid. De rode LED van
een geblokkerde leeseenheid staat continu aan. Een badge waarbij de optie 'Negeer
geBlokk.Leeseenh.' gezet is, kan bij voldoende toegangsrechten nog steeds verkrijgen.
Als een badge, waarvan de optie ‘Negeer geblokkeerde leeseenheid’ niet is gezet, wordt
aangeboden bij een geblokkeerde leeseenheid, zal geen toegang worden verleend. Dit
wordt aan TiSM-PC kenbaar gemaakt door een boeking: ‘Badge bij geblokkeerde
leeseenheid’.
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Een leeseenheid kan op 3 manieren worden geblokkeerd:

Via een leeseenheid object op de plattegrond.

Via een ingang met functie ‘Blokkeer ingang’.

Via de parameter ‘Blokkeer leeseenheid’ op het tabblad ‘Deur Bewaking’.
Als alleen de leeseenheid geblokkeerd is, kan via een ingang met functie ‘Deur Opener’ of
via een deurobject op een plattegrond binnen TiSM-PC, de deur nog steeds geopend
worden. Om dit te voorkomen moet de optie ‘Blokk. deur als leeseenh. geblokk.’ gezet
worden. Zie ook paragraaf 8.4.2.5.

8.4.2.7.

Slave

Indien een deur dubbelzijdig gecontroleerd moet worden en daarom aan beide zijden van
die deur een leeseenheid aanwezig is, dan moeten deze leeseenheden als master en slave
worden ingesteld. De master is altijd een leeseenheid met een oneven adres, de
bijbehorende slave is altijd het de leeseenheid met het daarop volgende (even) adres. Bij de
leeseenheid welke slave moet worden, moet de optie ‘Slave’ gezet worden. Dit is nodig om
de deurbewakingsmodule van die leeseenheid uit te schakelen en de optredende events
(boekingen) om te leiden naar de master leeseenheid.

8.4.3.
8.4.3.1.

Legaal Open
Legaal Open

Op sommige tijdstippen kan het gewenst zijn om een deur zonder aanbieden van een
badge te kunnen openen. Het slot is dan continu geactiveerd en de status van de deur
wisselt tussen 'Ontgrendeld' en 'Geopend' bij het wisselen van de status van de ingang met
de functie 'Deur sensor'.

8.4.3.2. Legaal open wissel
Wordt een geldige badge aangeboden op een leeseenheid waarvan de optie ‘Legaal open
wissel’ is gezet en de bijbehorende deur staat niet in 'Legaal Open' toestand, dan wordt de
deur in 'Legaal Open' toestand gezet. Staat de deur al in 'Legaal Open' toestand dan
beëindigt een geldige badge deze toestand en dient de deur gesloten te worden/zijn.

8.4.3.3. Legaal open jaar schema
Om het ‘Legaal Open’ zetten van een deur te automatiseren kan hier een tijdschema
ingevuld worden. Tijdens de periodes dat het ingestelde tijdschema actief is, zal het
betreffende slot open gestuurd worden. De deur kan dan zonder het aanbieden van een
badge geopend worden. De deur- bewakingsmodule zorgt er voor dat geen inbraak
meldingen worden gegenereerd. Het instellen van ‘Jaar schema’ 255 of ‘Jaar schema’ 0
heeft geen effect.
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8.5. Tabblad ‘Gebruikersgroepen’
Belangrijk
Het tabblad ‘Gebruikersgroepen’ wijkt voor RF leeseenheden af ten opzichte van
alle andere leeseenheden. In paragraaf 8.5.1. staat een uitleg van dit tabblad voor
RF Leeseenheden.
Op het tabblad ‘Gebruikersgroepen’ kan worden aangegeven welke gebruikersgroepen
toegang hebben bij de betreffende leeseenheid.

figuur 21: Venster 'Configuratie Leeseenheid', tabblad ‘Gebruikersgroepen’
In de linker lijst kunnen de gebruikersgroepen geplaatst worden die toegang dienen te
hebben bij deze leeseenheid. De gebruikersgroepen kunnen worden gedefinieerd met de
optie ‘Groepen’ onder het menu ‘Database’. Bij een leeseenheid kan een willekeurige
combinatie van gebruikersgroepen toegang hebben. In het meest extreme geval hebben
alle gebruikersgroepen toegang.
Belangrijk
Alleen de gebruikersgroepen 0 tot en met 255 kunnen worden geselecteerd.
Gebruikersgroepen groter dan 255 worden in de lijst met beschikbare groepen
dan ook niet getoond.
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8.5.1.

Tabblad ‘Gebruikersgroepen’ voor RF Leeseenheden
Belangrijk
Het tabblad ‘Gebruikers groepen’ wijkt voor RF leeseenheden af ten opzichte van
alle andere leeseenheden. Daarom wordt in deze paragraaf het tabblad
‘Gebruikers groepen’ voor RF Leeseenheden apart toegelicht.

Belangrijk
Aanpassingen in de configuratie moeten bij RF leeseenheden via een Access
Point of programmeerapparaat aan de betreffende leeseenheden worden
overgedragen.
Op het tabblad ‘Gebruikers groepen’ kan worden aangegeven welke gebruikersgroepen
toegang hebben bij de betreffende leeseenheid. Aan iedere gebruikersgroep kan een
weekschema worden gekoppeld welke de toegang voor de betreffende gebruikersgroep op
basis van tijd beperkt.

figuur 22: Venster 'Configuratie Leeseenheid', tabblad ‘Gebruikersgroepen’ voor RF
Leeseenheden
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8.5.1.1.

Een gebruikersgroep toevoegen

Het toevoegen van een gebruikersgroep bij een RF leeseenheid gaat als volgt:

Klik op de knop ‘Toevoegen’ op het tabblad ‘Gebruikersgroepen’.

Het venster ‘Beschikbare groepen’ wordt geopend.

figuur 23: Venster 'Beschikbare groepen'


Selecteer één of meer gebruikersgroepen en klik op de knop ‘OK’.
Belangrijk
RF leeseenheden slaan alleen de badge gegevens van de badges op die toegang
hebben bij de betreffende leeseenheden. Na het toevoegen van een
gebruikersgroep moet daarom een badgedownload worden uitgevoerd.

8.5.1.2.

Een gebruikersgroep verwijderen

Het verwijderen van een gebruikersgroep bij een RF leeseenheid gaat als volgt:

Selecteer de te verwijderen gebruikersgroep op het tabblad ‘Gebruikersgroepen’ in het
venster ‘Configuratie leeseenheid’.

Klik op de knop ‘Verwijderen’ op het tabblad ‘Gebruikersgroepen’.

De betreffende gebruikersgroep wordt direct uit de lijst verwijderd.

8.5.1.3.

Aanpassen van het weekschema

Bij het toevoegen van een gebruikersgroep wordt aan die gebruikersgroep automatisch het
weekschema ‘Always Access’ gekoppeld. Het weekschema kan worden aangepast door
achter de gebruikersgroep in de kolom ‘Week’ of in de kolom ‘Schema’ twee maal rechts in
het veld te klikken. In het geopende pull-down menu kan het gewenste weekschema
worden geselecteerd.
Belangrijk
Selecteer alleen weekschema’s 0-32 of 255! Andere weekschema’s worden door
de RF leeseenheid niet geaccepteerd.

8.5.1.4.

Calamiteit

Het veld ‘Calamiteit’ is gereserveerd voor toekomstig gebruik. Laat dit veld leeg!

8.5.1.5.

Privacy

Het veld ‘Privacy’ is gereserveerd voor toekomstig gebruik. Laat dit veld leeg!
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8.5.2.

Opmerking m.b.t. IP leeseenheden

In op de controller PCB van een IP leeseenheid een tweede leeseenheid is aangesloten,
dan dient er tevens een tweede TiSM leeseenheid van het type ‘IP Reader’ te worden
aangemaakt. Het adres van een tweede leeseenheid is altijd 2.
De tweede leeseenheid heeft automatisch dezelfde toegangsrechten als de eerste
leeseenheid. Aan de tweede leeseenheid hoeven dan ook geen gebruikersgroepen te
worden toegewezen.
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8.6. Tabblad ‘APB & Aanwezigheid’
Opmerking
Dit tabblad is niet aanwezig bij de leeseenheden van het type ‘Standalone’.

8.6.1.

Anti Pass Back
Opmerking
Deze functie is niet aanwezig bij de leeseenheden van het type ‘TiSM Mobile’, ‘IP
Reader’ en ‘RF Reader’.

Anti Pass Back (APB) Groepen zijn bedoeld om bepaalde beveiligingsondermijnende
praktijken, zoals het doorgeven van badges tussen gebruikers (en eventueel derden), tegen
te gaan. Anti Pass Back voorkomt dat tweemaal achter elkaar dezelfde badge wordt
gebruikt om een ruimte te betreden of te verlaten. Raadpleeg hoofdstuk 14 voor meer
informatie over Anti Pass Back binnen TiSM.

figuur 24: Venster 'Configuratie Leeseenheid', tabblad ‘APB & Aanwezigheid’
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8.6.1.1.

Groep en Type

Een leeseenheid kan voor maximaal twee Anti Pass Back groepen registratie en/of controle
functies vervullen. Indien van toepassing, dienen de gewenste groepen te worden
geselecteerd met daarbij het type controle- en/of registratiefunctie welke met betrekking tot
de ingestelde APB groep moet worden uitgevoerd.
Aan een leeseenheid kunnen de volgende type controle- en registratiefuncties worden
toegewezen:

‘Geen Anti Pass Back’: er wordt geen controle of registratie met betrekking tot de
ingestelde APB groep uitgevoerd.

‘Controle binnen zone’: geeft toegang indien de aangeboden badge zich binnen de
ingestelde APB groep bevind.

‘Controle buiten zone’: geeft toegang indien de aangeboden badge zich buiten de
ingestelde APB groep bevind.

‘Zone binnengaan’: boekt de aangeboden badge binnen de ingestelde APB groep.

‘Zone verlaten’: verwijdert de aangeboden badge uit de ingestelde APB groep.

‘Anti Pass Back IN’: geeft toegang indien de aangeboden badge zich buiten de
ingestelde APB groep bevind en boekt de badge vervolgens binnen de ingestelde APB
groep.

‘Anti Pass Back UIT’: geeft toegang indien de aangeboden badge zich binnen de
ingestelde APB groep bevind en verwijderd de badge vervolgens uit de ingestelde APB
groep.

8.6.1.2.

Boek na Toegang

De optie 'Boek na Toegang' heeft als effect dat de betreffende gebruiker pas in of uit een
APB groep geboekt wordt op het moment dat de deur daadwerkelijk geopend word. Dit om
te voorkomen dat een gebruiker die wel zijn badge aanbiedt, maar niet door de deur gaat,
vervolgens een probleem met zijn APB status krijgt.
Belangrijk
Deze functie werkt alleen indien de deur van een deurstandsensor is voorzien.

8.6.2.

Aanwezigheid

Wanneer menu ‘Aanwezigheid’ gekozen wordt verschijnt een scherm waarin per gebruiker
de huidige ‘Aanwezigheid Zone’ wordt weergegeven.
De naamgeving en het aantal aanwezigheid groepen worden bepaald door de instellingen
onder optie ‘Locaties’ in menu ‘Database’. De gedefinieerde locaties zijn vervolgens in te
vullen in het tabblad ‘APB & Aanwezigheid’ in het leeseenheid venster.
Wordt een boeking geregistreerd op een leeseenheid waarbij het veld ‘Locatie’ de locatie A
bevat, dan wordt de betreffende gebruiker (X) ingeboekt op locatie A. Het resultaat is dan
ook zichtbaar in het ‘Aanwezigheid’ venster waar gebruiker X zich op locatie A bevindt.
In de meest eenvoudige uitvoering kan men voor de ingangsleeseenheid bij de
hoofdingang van een bedrijf het veld ‘Locatie’ op de locatie “In” zetten en het veld ‘Locatie’
van de uitgangslezer(s) op de locatie “Uit”. Daardoor kan in het ‘Aanwezigheid’ venster
eenvoudig nagegaan kan worden of een gebruiker aanwezig is of niet.

8.6.2.1.

Actief

In het veld ‘Locatie’ kan een locatie worden ingesteld. De leeseenheid wordt gezien als een
ingangslezer voor de betreffende locatie. Om daadwerkelijk aanwezigheidsregistratie uit te
voeren op deze leeseenheid, moet de optie ‘Actief’ gezet worden.
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8.7. Tabblad ‘Opties’
Opmerking
Dit tabblad is niet aanwezig bij de leeseenheden van het type ‘TiSM Mobile’, ‘IP
Reader’, ‘RF Reader’ en ‘Standalone’.
Op het tabblad ‘Opties’ kunnen verschillende opties voor de leeseenheid worden ingesteld.
In de volgende paragrafen worden alle opties toegelicht.

figuur 25: Venster 'Configuratie Leeseenheid', tabblad ‘Opties’

8.7.1.

Controleer

8.7.1.1.

Controleer Badge

Is de optie ‘Controleer Badge’ uit, dan zal aan elke geregistreerde badge (d.w.z., badge die
in het systeem bekend is) toegang verleend worden, ongeacht de andere opties.

8.7.1.2.

Zone Verificatie

Is de optie ‘Zone Verificatie’ uit, dan zal bij aanbieden van een badge niet gecontroleerd
worden op de instellingen van de gebruikersgroepen.

8.7.1.3.

Attribuut Status 1 Check

De opties ‘Attribuut Status 1 Check’ en ‘Attribuut Status 2 Check’ zijn alleen van belang
indien een Intelligent Locker- of sleutelbosuitgiftesysteem voor conditionele
toegangsverlening is aangesloten. Indien één van beide opties gezet is, zal, indien een
badge met attribuut verificatie bij de leeseenheid wordt aangeboden, gecontroleerd worden
of de status van de attributen, behorende bij het kluisje waaraan de badge gekoppeld is,
overeenkomstig de gevraagde status is.
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Indien niet aan de aangegeven attribuutstatus wordt voldaan, wordt de toegang gewijzigd
met vermelding van een ‘Attribuut status conflict’ melding in het venster traceren en de
historie.
Zie voor meer informatie over attribuutstatuscontrole en conditionele toegangsverlening
pargraaf 9.2.

8.7.1.4.

Attribuut Status 2 Check

Zie ‘Attribuut Status 1 Check’.

8.7.2.
8.7.2.1.

Logging
Verzend geweigerde toegangen

Ongeldige boekingen op deze leeseenheid worden alleen naar TiSM-PC gestuurd en
opgeslagen indien de optie ‘Verzend geweigerde toegangen’ is aangevinkt.

8.7.2.2.

Verzend alarmen

Alarmen op deze leeseenheid worden alleen naar TiSM-PC gestuurd en opgeslagen indien
de optie ‘Verzend alarmen’ is aangevinkt.

8.7.2.3.

Verzend geldige toegangen

Geldige boekingen op deze leeseenheid worden alleen naar TiSM-PC gestuurd en
opgeslagen indien de optie ‘Verzend geldige toegangen’ is aangevinkt.

8.7.2.4.

Verzend deur status wijzigingen

Deurstatusveranderingen op deze leeseenheid worden alleen naar TiSM-PC gestuurd en
opgeslagen indien de optie ‘Verzend deur status wijzigingen’ is aangevinkt.
Belangrijk
Deze optie is noodzakelijk om met de grafische deur objecten op de plattegrond
de status van deuren te kunnen volgen.

8.7.2.5.

Buiten bereik lezer

Detecteer het moment dat een badge zich niet meer voor de leeseenheid bevindt en stuur
dit op als boeking. Deze optie functioneert alleen bij hierop voorbereide
systeemcomponenten.

8.7.3.
8.7.3.1.

Ander
Reset inbraak alarm op deur opener

Indien de optie ‘Reset inbraak alarm op deur opener’ is aangevinkt, zal de uitgang met
functie 'Inbraak Signaal' wordt gedeactiveerd na het bedienen van de deur opener.

8.7.3.2.

Pincode Keypad Actief

Indien de optie ‘Pincode Keypad Actief’ is aangevinkt, zal na het aanbieden van een badge
10 seconden worden gewacht op het invoeren van een pincode. Deze optie functioneert
alleen bij hierop voorbereide systeemcomponenten.

8.7.3.3.

Speciale Status

Een leeseenheid met ‘Speciale Status’ verleent alleen toegang aan badges waarvan de
optie ‘Speciaal’ is aangevinkt. Zie hoofdstuk 10.3.1.
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8.8. Tabblad ‘Koppelingen’
Opmerking
Dit tabblad is niet aanwezig bij de leeseenheden van het type ‘TiSM Mobile’, ‘IP
Reader’, ‘RF Reader’ en ‘Standalone’.
Binnen de TiSM infrastructuur kunnen ingangen aan willekeurige uitgangen gekoppeld
worden. Zodra een wisseling in de status van een ingang plaatsvindt, zullen alle aan deze
input gekoppelde uitgangen conform het op het tabblad ‘Uitgangen’ ingestelde gedrag
worden aangestuurd.

figuur 26: Venster 'Configuratie Leeseenheid', tabblad ‘Koppelingen’
Belangrijk
Bij de ingang die gebruikt wordt in een I/O koppeling moet de Disp. vlag gezet zijn.
Afhankelijk van de instellingen van het ‘Gedrag’ veld bij de uitgangen kunnen de volgende
reacties plaatsvinden:

‘Geen koppeling’
De uitgang reageert niet op de gekoppelde ingang.

‘Tijdelijke koppeling’
Als de ingang actief wordt, wordt de uitgang geactiveerd voor de bij de uitgang in het
veld ‘Tijd’ ingestelde tijd.

‘Coherente koppeling’
De uitgang volgt de ingang.
‘Permanente
koppeling’
Bij actief schakelen van de ingang, wordt de uitgang actief. De uitgang wordt niet meer
automatisch passief.
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Belangrijk
De status passief en actief zijn afhankelijk van de NC optie op het tabblad
‘Uitgangen’.

8.8.1.

Toevoegen

Door in het kader ‘Kruiskoppelingen’ de gewenste in- en uitgang te selecteren en
vervolgens op de knop ‘Toevoegen’ te klikken, voegt u een I/O koppeling toe.
Belangrijk bij gebruik van MASIO en/of MASPLUS
Om een uitgang behorende bij leeseenheid 2 aan te sturen via een I/O koppeling
moet deze in het selectieveld ‘Uitgang’ niet aangegeven worden als uitgang 1 of 2
van leeseenheid 2, maar als uitgang 3 of 4 van leeseenheid 1. Uitgang 1 van
leeseenheid 2 moet dus in de koppeling aangegeven worden als Uitgang 3 van
leeseenheid 1.
Alle andere instellingen dienen wel op de corresponderende uitgang gedaan te
worden. Als een coherent gekoppeld gedrag is vereist op bijvoorbeeld uitgang 2
van leeseenheid 2, dan moet dit ook bij de instellingen van leeseenheid 2 op het
tabblad ‘Uitgang’ ingesteld worden.

8.8.2.

Verwijderen

In het onderste venster ziet u de I/O koppelingen die vanaf ingangen op deze leeseenheid
voeren. Door een regel (I/O koppeling) te selecteren en op de knop ‘Verwijderen’ te klikken,
verwijdert u de betreffende I/O koppeling.
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8.9. Tabblad ‘Tijdschema uitgang’
Opmerking
Dit tabblad is niet aanwezig bij de leeseenheden van het type ‘TiSM Mobile’, ‘IP
Reader’, ‘RF Reader’ en ‘Standalone’.

figuur 27: Venster ‘Configuratie Leeseenheid’, tabblad 'Tijdschema uitgang'

8.9.1.

Tijdschema’s

Op het tabblad ‘Tijdschema uitgang’ kan per uitgang een tijdschema aan een uitgang
toegekend worden. Hoe de uitgang hierop reageert, is afhankelijk van de instellingen van
het ‘Gedrag’ veld bij de uitgangen op het tabblad ‘Uitgangen’. De volgende instellingen zijn
mogelijk:

‘Niet gekoppeld’
Geen koppeling met ingestelde functie, de uitgang reageert niet op het ingestelde
tijdschema.

‘Tijdelijk gekoppeld’
De uitgang wordt op het moment dat het ingestelde tijdschema actief wordt (toegang)
tijdelijk geactiveerd. De tijd dat de uitgang actief blijft wordt bepaalde door de tijd die is
ingesteld in het ‘Tijd’ veld behorende bij de betreffende uitgang.

‘Coherent gekoppeld’
De uitgang aansturing gedraagt zich net zo als het eraan gekoppelde tijdschema. De
uitgang wordt dus actief op het moment dat het tijdschema actief (toegang) is en wordt
weer passief op het moment dat het tijdschema passief (geen toegang) is.

‘Permanente koppeling’
De uitgang wordt actief op het moment dat het ingestelde tijdschema actief wordt. De
uitgang wordt vervolgens niet meer automatisch passief.
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Belangrijk
De status passief en actief zijn afhankelijk van de NC optie op het tabblad
‘Uitgangen’.

8.9.2.

Download Ingeschakeld

De optie ‘Download Ingeschakeld’ moet aangevinkt zijn om de betreffende instellingen met
de knop ‘Download’ naar de betreffende controller over te dragen. Deze optie is aanwezig
om compatibiliteit met oude hardware te kunnen garanderen.
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8.10. Menu ‘Bewerken’
8.10.1. ‘Nieuwe leeseenheid’
Onder het menu ‘Bewerken’ in het venster ‘Configuratie Leeseenheid’, kan met de optie
‘Nieuwe leeseenheid’ een leeseenheid worden toegevoegd.
De unieke sleutel voor de leeseenheid wordt gevormd door zijn adres: de combinatie ‘Adres
RCU’, ‘SICOM adres’ en ‘Leeseenheid’.

figuur 28: Venster ‘New Reader'
Belangrijk
TiSM-PC gaat er standaard van uit dat elke toegevoegde concentrator of combi
aangesloten is op de primaire communicatiepoort voor locale communicatie.
Indien het betreffende systeemcomponent op een andere manier met TiSM-PC
moet communiceren, dient dat te worden geconfigureerd op één van de volgende
manieren:
 Remote sessies voor alle concentrators en combi’s welke via niet permanente
verbindingen zijn aangesloten. Zie hoofdstuk 16.
 Communicatie linken naar specifieke controllers. Zie hoofdstuk 17.
 Netwerkinstellingen van de IP leeseenheden. Zie hoofdstuk 18.
 Instellingen van de RF leeseenheden. Zie hoofdstuk 19.

8.10.1.1. Nieuwe IP leeseenheid
Bij het invoeren van een nieuwe leeseenheid van het Type ‘IP Reader’ moeten de velden als
volgt worden ingevuld:
RCU:

Hier moet het RCU adres dat via menu IP leeseenheden aan de IP
leeseenheid of IP controller is gegeven worden ingevuld.

SICOM:

Het SICOM adres is voor een IP leeseenheid altijd ‘1’.

Leeseenheid:

Voor de eerste leeseenheid moet hier ‘1’ staan. Dit is de standaard
leeseenheid van de PR202IP, PR702IP, NE35 of NE38
Voor een tweede leeseenheid (PR24, PR240, PR44, PR740, NE35D of
NE38D) moet hier ‘2’ staan.

Type:

Selecteer hier ‘IP Reader’.
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8.10.1.2. Nieuwe RF leeseenheid
Bij het invoeren van een nieuwe leeseenheid van het Type ‘RF Reader’ moeten de velden
als volgt worden ingevuld:
RCU:

Hier moet het RCU adres dat aan de RF leeseenheid wordt toegewezen
worden ingevuld. Het opgegeven RCU adres moet uniek zijn. De
maximale waarde voor een RCU adres van een leeseenheid van het type
‘RF Reader’ is 32.767

SICOM:

Het SICOM adres is voor een RF leeseenheid altijd ‘1’.

Leeseenheid:

Voor de eerste leeseenheid moet hier ‘1’ staan. Dit is de standaard
leeseenheid van een NE39 of enkelzijdig Thomas-, Celdeur-, of Radaris
Evolution beslag.
Voor een tweede leeseenheid van een NE39 of voor een dubbelzijdig
Thomas- of Radaris Evolution beslag moet voor de tweede leeseenheid
hier ‘2’ worden ingevuld.

Type:

Selecteer hier ‘RF Reader’.

8.10.2. ‘Verwijder leeseenheid’
Onder het menu ‘Bewerken’ in het venster ‘Configuratie Leeseenheid’, kan met de optie
‘Verwijder leeseenheid’ de in het venster ‘Configuratie Leeseenheid’ zichtbare leeseenheid
worden verwijderd.
Belangrijk
Bij het verwijderen wordt alleen de configuratiedata van de TiSM leeseenheid
gewist. Bij leeseenheden van het type ‘IP leeseenheid’ of ‘RF Leeseenheid’ blijft de
configuratie van de betreffende leeseenheid in het menu ‘IP Leeseenheden’ of ‘RF
Leeseenheden’ aanwezig. Indien ook deze data gewist moet worden, dient de
leeseenheid ook in het betreffende menu te worden gewist.

8.11. Menu ‘Opties’
Onder menu ‘Opties’ in het venster ‘Configuratie Leeseenheid’ is alleen de optie ‘Download’
aanwezig. Afhankelijk van de status van de leeseenheid kan vervolgens gekozen worden
voor ‘Huidige’ en/of ‘Alles’

8.11.1. Download ‘Huidige’
De optie ‘Huidige’ download de gegevens van de leeseenheid welke zichtbaar is in het
venster ‘Configuratie Leeseenheid’ naar de TiSM infrastructuur. Deze functie heeft dezelfde
functie als de knop ‘Download’ in het venster ‘Configuratie Leeseenheid’

8.11.2. Download ‘Alles’
De optie ‘Alles’ download de gegevens van alle actieve leeseenheden naar de TiSM
infrastructuur.
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8.12. Menu ‘Zoeken’
Via het menu ‘Zoeken’ in het venster ‘Configuratie Leeseenheid’ kan op verschillende
manieren naar een leeseenheid worden gezocht. In de volgende paragrafen zijn de
verschillende menuopties toegelicht.

8.12.1. ‘Lijst’
De optie ‘Lijst’ in het menu ‘Zoeken’ opent het venster ‘Selecteer Leeseenheid’ zoals
weergegeven in figuur 29. Binnen dit venster kan naar een leeseenheid worden gezocht op
basis van de inhoud van de velden ‘Code’, ‘Beschrijving’, ‘RCUaddr’, ‘SICOMaddr’,
‘RDHead’ of ‘Actief’.
Klik op de veldnaam boven aan de kolommen om het veld te selecteren waar binnen
gezocht moet worden. Boven in het venster veranderd de veldnaam, zoals die voor het
invoergedeelte is afgebeeld, in de naam van het geselecteerde veld. Tijdens het invoeren
van de zoekterm zal steeds de eerste leeseenheid worden geselecteerd welke voldoet aan
de (gedeeltelijk) ingevoerde zoekterm.

figuur 29: 'Selecteer Leeseenheid'
Klik op de knop ‘OK’ of dubbelklik op de geselecteerde leeseenheid om de geselecteerde
leeseenheid binnen het venster ‘Configuratie Leeseenheid’ te selecteren.
Indien binnen het venster ‘Selecteer Leeseenheid’ op een willekeurige leeseenheid wordt
dubbel geklikt, zal de betreffende leeseenheid binnen het venster ‘Configuratie
Leeseenheid’ worden geselecteerd.

8.12.2. ‘Op Code’
De optie ‘Op Code’ in het menu ‘Zoeken’ opent het venster ‘Zoek Leeseenheid’. Binnen dit
venster kan naar een leeseenheid worden gezocht op basis van de inhoud van het veld
‘Code’. Tijdens het invoeren van de zoekterm zal in het venster ‘Configuratie Leeseenheid’
steeds de eerste leeseenheid worden geselecteerd welke voldoet aan de (gedeeltelijk)
ingevoerde zoekterm.
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8.12.3. ‘Op Beschrijving’
De optie ‘Op Beschrijving’ in het menu ‘Zoeken’ opent het venster ‘Zoek Leeseenheid’.
Binnen dit venster kan naar een leeseenheid worden gezocht op basis van de inhoud van
het veld ‘Beschrijving’. Tijdens het invoeren van de zoekterm zal in het venster ‘Configuratie
Leeseenheid’ steeds de eerste leeseenheid worden geselecteerd welke voldoet aan de
(gedeeltelijk) ingevoerde zoekterm.

8.13. Menu ‘Sorteren’
Binnen het menu ‘Sorteren’ kan worden geselecteerd of de leeseenheden op basis van de
inhoud van het veld ‘Code’ of op basis van hun adres (RCU/SICOM/Leeseenheid) moeten
worden gesorteerd.
De hier gemaakte selectie heeft invloed op de volgorde waarop de leeseenheden worden
getoond in het venster ‘Selecteer Leeseenheid’ (zie paragraaf 8.12.1) en het bladeren door
de leeseenheden met behulp van de daartoe bestemde knoppen boven in het venster
‘Configuratie Leeseenheid’.

8.14. Menu ‘Help’
Het menu ‘Help’ binnen het venster ‘Configuratie Leeseenheden’ opent het bijbehorende
helpvenster.
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9

Kluisjes

De intelligent locker- of sleutelbosuitgiftesysteem van Triple Eye integreren volledig binnen
de TiSM infrastructuur. De units van een intelligent locker- of sleutelbosuitgiftesysteem (IS
units) worden binnen TiSM-PC aangeduid met ‘Kluisjes’ en worden via het venster
‘Configuratie Lockers’ geconfigureerd.

9.1. Tabblad ‘Algemeen’
Het venster ‘Configuratie Lockers’, waarvan een voorbeeld in figuur 30 is gegeven, wordt
geopend via de optie ‘Kluisjes’ in menu ‘Database’.

figuur 30: Venster 'Configuratie Lockers' tabblad 'Algemeen'

9.1.1.

Algemeen

9.1.1.1.

Code

Vul in het veld ‘Code’ een korte doch zinvolle referentie voor de IS unit in. Over het
algemeen zijn de units in het IS systeem genummerd, er wordt geadviseerd een verwijzing
naar dat nummer te gebruiken. Deze referentie wordt onder andere gebruikt bij het
toekennen van een kluisje aan een badge.
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9.1.1.2.

Beschrijving

In het veld ‘Beschrijving’ kan optioneel een beschrijving van het kluisje ingevoerd worden.

9.1.1.3.

Adres RCU, LMU adres en Adres locker

De velden ‘Adres RCU’, ‘LMU adres’ en ‘Adres Locker’ vormen samen het unieke adres van
het kluisje.

9.1.2.
9.1.2.1.

Opties
Controleer badge

Indien de optie ‘Controleer badge’ niet is aangevinkt, dan zal toegang verleend worden aan
een aangeboden badge als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Kluisje (IS unit) bevind zich niet in geblokkeerde status.

Badge is bekend binnen het IS systeem.

Kluisje is aangesloten en kan bereikt worden vanuit LMU.
Als het een IS2000 systeem met leeseenheden in elk kluisje betreft, kan zo met een
willekeurige badge toegang verkregen worden tot het kluisje.

9.1.2.2.

Blokkeer locker

Indien de optie ‘Blokkeer locker’ is aangevinkt dan bevind het kluisje zich in geblokkeerde
toestand.

9.1.2.3.

Speciale status

Indien de optie ‘Speciale status’ is aangevinkt dan bevind het kluisje zich in speciale
toestand. Alleen badges waarbij de optie ‘Speciaal’ is gezet hebben toegang op het kluisje.

9.1.2.4.

Verzend wijziging Locker status

Als de optie ‘Verzend wijziging Locker status’ is aangevinkt dan kan binnen TiSM-PC de
status van het kluisje op de plattegrond gevolgd worden.

9.1.2.5.

Verzend alarmen

Als de optie ‘Verzend alarmen’ is aangevinkt dan zullen ‘Inbraak’ en ‘Deur te lang open’
alarmen naar TiSM-PC gestuurd worden.

9.1.2.6.

Verzend geweigerde toegangen

Als de optie ‘Verzend geweigerde toegangen’ is aangevinkt, dan zullen meldingen van
aangeboden badges waaraan geen toegang is verleend, verstuurd worden naar TiSM-PC.

9.1.2.7.

Verzend legale toegangen

Als de optie ‘Verzend legale toegangen’ is aangevinkt dan zullen meldingen van
aangeboden badges waaraan toegang is verleend, verstuurd worden naar TiSM-PC.

9.1.2.8.

Verzend attr. status wijzigingen

Als de optie ‘Verzend attr. status wijzigingen’ is aangevinkt, dan kan de attribuutstatus van
het kluisje binnen TiSM-PC via een locker object op de plattegrond gevolgd worden.
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9.2. Tabblad ‘Attributen’
Op het tabblad ‘Attributen’ dient bepaald te worden welke attributen in het kluisje horen, en
hoe deze attributen de status bepalen.
In de linker kolom genaamd 'Identifiers' kunnen maximaal 4 attributen geselecteerd te
worden. Alvorens attributen geselecteerd kunnen worden, dienen deze via het menu
‘Database’, menuoptie ‘Badges’ te zijn ingevoerd (zie hoofdstuk 10.). Bij de selectie zijn de
velden ‘Code’ en ‘Beschrijving’ van de badge zichtbaar. Is een attribuut eenmaal
geselecteerd dan is alleen nog maar het ‘Code’ veld zichtbaar.

figuur 31: Venster 'Configuratie Lockers' tabblad 'Attributen'
Wordt met de rechter muisknop op een ingesteld attribuut geklikt, dan verschijnt een popup
menu met 2 opties:

‘Ga naar badge’: spring direct naar het bijbehorende badge-record in de
badgedatabase.

‘Wissen’: wis het betreffende attribuut bij dit kluisje
In de kolommen ‘Status 1’ en ‘Status 2’ wordt bepaald of een attribuut aan- dan wel afwezig
moet zijn om een bepaalde status te bereiken. De mogelijke instellingen zijn hier:

‘Niet verplicht’

‘Verplicht aanwezig’

‘Verplicht afwezig’
De attribuutstatus van een kluisje wordt bepaald aan de hand van het aan- of afwezig zijn
van de ingestelde attributen. De attribuutstatus van een kluisje kan de volgende waardes
aannemen:
Status

Omschrijving

LED’s
object

LED
unit

‘NONE’

Aan geen van beide voorwaarden is voldaan.

Geen

Geen

‘1’

Aan de voorwaarden voor attribuutstatus ‘1’ is voldaan.

Rood

Rood

‘2’

Aan de voorwaarden voor attribuutstatus ‘2’ is voldaan.

Groen

Groen

Rd+Gr.

Geen

‘1 en 2’

Aan de voorwaarden voor status ‘1’ en ‘2’ is voldaan.

Zowel op de IS units als op de kluisjesobjecten wordt de attribuutstatus met een rode en/of
groene LED aangegeven.

64

- Voorbeeld De cipiers binnen een penitentiaire inrichting moeten hun rondes lopen in het bezit van
hun “zakelijke” sleutels en een portofoon. Bovendien hebben zij een
“persoonlijke” sleutelbos. Deze 3 zaken worden beschouwd als attribuut en er wordt een
badge of tag aan bevestigt.
Als de cipiers een gedetineerdenzone willen binnengaan, dienen zij hun “zakelijke”
sleutels en hun portofoon bij zich te hebben en moeten zij hun “persoonlijke” sleutelbos
hebben ingeleverd.
Wanneer de cipiers de inrichting verlaten dienen zij hun “zakelijke” sleutels en hun
portofoon achter te laten en hun “persoonlijke” sleutelbos bij zich te hebben.
Op het tabblad ‘Attributen’ moeten de volgende instellingen gedaan worden:




Attribuut

Status 1

Status 2

Zakelijke sleutelbos

Verplicht afwezig

Verplicht aanwezig

Portofoon

Verplicht afwezig

Verplicht aanwezig

Persoonlijke sleutelbos

Verplicht aanwezig

Verplicht afwezig

Status ‘1’ geld nu als de zakelijke sleutelbos en de portofoon zich niet in het kluisje
bevinden en de persoonlijke sleutelbos wel.
Status ‘2’ geld nu als de zakelijke sleutelbos en de portofoon zich wel in het kluisje
bevinden en de persoonlijke sleutelbos niet.

Zo wordt de cipier verplicht om:

Als hij naar huis gaat zijn portofoon en zakelijke sleutels in te leveren.

Als hij de gedetineerdenzone betreed, zijn portofoon en zakelijke sleutels mee te
nemen en zijn persoonlijke sleutelbos in zijn locker op te bergen.
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9.3. Tabblad ‘Gebruikers groepen’
Op het tabblad ‘Gebruikersgroepen’ kan worden bepaald welke gebruikersgroepen
toegang kunnen krijgen bij de betreffende IS unit.

figuur 32:Venster 'Configuratie Lockers' tabblad 'Gebruikers groepen'
In de linker lijst kunnen de gebruikersgroepen geplaatst worden die toegang dienen te
hebben bij deze IS unit. De gebruikersgroepen kunnen worden gedefinieerd met de optie
‘Groepen’ onder het menu ‘Database’. Aan een IS unit kan een willekeurige combinatie van
gebruikersgroepen worden toegewezen.
Belangrijk
Alleen de gebruikersgroepen 0 tot en met 255 kunnen worden geselecteerd.
Gebruikersgroepen groter dan 255 worden in de lijst met beschikbare groepen
dan ook niet getoond.

9.4. Menu ‘Bewerken’
9.4.1.

‘Verwijder kluisje’

Via de optie ‘Verwijder kluisje’ onder het menu ‘Bewerken’ in het venster ‘Configuratie
Lockers’ wordt de in het venster ‘Configuratie Lockers’ getoonde kluisje verwijderd.

9.4.2.

‘Nieuw kluisje’

Via de optie ‘Nieuw kluisje’ onder het menu ‘Bewerken’ in het venster ‘Configuratie Lockers’
wordt een nieuw kluisje toegevoegd.
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9.5. Menu ‘Opties’
Alvorens een kluisje gebruikt kan worden moet de configuratie van een kluisje aan het
systeem worden overgedragen. Via de optie ‘Download’ in het menu ‘Opties’ binnen het
venster ‘Configuratie Lockers’ kunnen de gegevens van één of alle lockers aan de TiSM
infrastructuur worden overgedragen.

9.5.1.

Download ‘Huidige’

De optie ‘Huidige’ download de gegeven van het kluisje dat zichtbaar is in het venster
‘Configuratie Lockers’. Deze optie doet hetzelfde als de knop ‘Download’

9.5.2.

Download ‘Alles’

Via de optie ‘Alles’ wordt de configuratiedata van alle kluisjes aan de TiSM infrastructuur
over gedragen.

9.6. Menu ‘Zoeken’
9.6.1.

‘Op locker adres’

De optie ‘Op locker adres’ in het menu ‘Zoeken’ opent het venster ‘Zoek Lockers’. Binnen
dit venster kan naar een kluisje worden gezocht op basis van het lockeradres
(RCU/LMU/Locker). Tijdens het invoeren van de zoekterm zal in het venster ‘Configuratie
Lockers’ steeds het eerste kluisje worden geselecteerd welke voldoet aan de (gedeeltelijk)
ingevoerde zoekterm.

9.6.2.

‘Op Code’

De optie ‘Op Code’ in het menu ‘Zoeken’ opent het venster ‘Zoek Lockers’. Binnen dit
venster kan naar een kluisje worden gezocht op basis van de inhoud van het veld ‘Code’.
Tijdens het invoeren van de zoekterm zal in het venster ‘Configuratie Lockers’ steeds het
eerste kluisje worden geselecteerd welke voldoet aan de (gedeeltelijk) ingevoerde
zoekterm.

9.7. Menu ‘Help’
Via het menu ‘Help’ in het venster ‘Configuratie Lockers’ wordt het bijbehorende helpvenster
geopend.
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10
Badges

Binnen TiSM worden alle toegangsrechten aan een badge toegewezen. Voor de
herkenbaarheid wordt aan een badge een gebruiker gekoppeld. Via menu ‘Database’,
menu optie ‘Badges’ wordt het venster ‘Badges’ geopend. In dit venster kunnen badges
worden beheerd.

figuur 33: Badge Configuratie venster
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10.1. Badge

figuur 34: Het badge veld

10.1.1. BadgeID
Elke badge wordt gekenmerkt door zijn unieke BadgeID. Het badge ID is een decimaal of
hexadecimaal nummer met een lengte van 10 tekens (0-9, A-F). Daarbij kunnen decimale
en hexadecimale nummers, al dan niet afkomstig van verschillende soorten badges, door
elkaar heen gebruikt worden.
Belangrijk
Ieder Badge ID dient uniek te zijn, TiSM accepteerd geen dubbele BadgeID’s.

10.1.2. Code
Een extra referentie kan gegeven worden in het veld ‘Code’. Dit veld wordt op verschillende
plaatsen in het programma gebruikt als referentie naar de badge. Bij het aanmaken van
nieuwe badges wordt hier automatisch een unieke code gegenereerd. Desgewenst kan
deze code worden gewijzigd.

10.1.3. Status
Het ‘Status’ veld kan gebruikt worden om aan te geven dat een badge bijvoorbeeld verloren
of defect is.
Een van de mogelijkheden is de status ‘Bezoeker’. Gebruik deze status als u gebruik maakt
van de Visitor Module onder Frontdesk III of Systemdesk.

10.1.4. Gebruiker
Om zin te geven aan een badgerecord, moet deze gekoppeld worden aan een
gebruikersrecord. Door op het veld ‘Gebruiker’ te klikken kan uit een lijst een gebruiker aan
de badge worden toegekend. In de lijst kan worden gezocht door te scrollen of door (het
eerste deel van) de naam in te typen.
Belangrijk
Ken geen Gebruiker toe aan een bezoekersbadge. Het veld ‘Gebruiker’ moet dus
leeg blijven.

10.1.4.1. Knop ‘Toon Gebruikers’
Met behulp van de knop ‘Toon Gebruiker’, welke rechts van het veld ‘Gebruiker’ staat, kan
direct naar de aan de badge gekoppelde gebruiker gesprongen worden.
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10.1.5. Opmerking
Dit veld geeft ruimte om een opmerking bij de badge te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld
handig zijn indien meerdere badges aan één gebruiker worden toegekend.

10.1.6. Geldig tot …
Hier kan de gewenste uiterlijke geldigheidsdatum van de badge worden ingevoerd. Elke
dag om middernacht wordt automatisch een controle uitgevoerd op alle badges. Indien een
badge zijn geldigheid verloren heeft, wordt hij automatisch uit de RCU’s verwijderd en wordt
binnen TiSM-PC het vinkje ‘Toegang’ op het ‘Badges’ venster verwijderd.
Belangrijk
De ‘Controleer Geldigheid Tot’ functie wordt ’s nachts automatisch uitgevoerd. Om
deze functie te kunnen voltooien dient de TiSM infrastructuur online te zijn.
Ook kan via het menu ‘Download’, menuoptie ‘Check Geldig Tot’, de controle direct worden
uitgevoerd. Badges die volgens de geldigheidsdatum niet meer geldig zijn, worden direct
uit de RCU’s verwijderd en wordt binnen TiSM-PC het vinkje ‘Toegang’ in het ‘Badges’
venster verwijderd.

10.1.7. Toegang
Als het vinkje ‘Toegang’ gezet is, dan zal TiSM-PC de badge data overdragen aan het
systeem. Is de optie niet gezet en de data is consistent dan zal de betreffende badge niet in
de RCU’s van het systeem bekend zijn. Het aanbieden van de badge bij een leeseenheid
zal resulteren in een boeking ‘Onbekende badge’.
Belangrijk
Staat het vinkje ‘Toegang’ uit, dan zal TiSM-PC altijd tijdens een download
proberen de gegevens van de badge uit de RCU’s te verwijderen.

10.1.8. Toegang Mobile
Als het vinkje ‘Toegang Mobile’ gezet is, dan zal TiSM-PC de badge data overdragen aan
de leeseenheden van het type ‘TiSM Mobile’. Is de optie niet gezet en de data is consistent
dan zal de betreffende badge niet in leeseenheden van het type ‘TISM Mobile’ bekend zijn.

10.2. Gebruikersgroepen en Tijdschema's

figuur 35: Gebruikersgroepen en Tijdschema's veld
Om de toegangsrechten van een badge in tijd en plaats te beperken, kunnen de
‘Gebruikers Groepen’ en ‘Tijdschema’s’ ingesteld worden.
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10.2.1. Gebruikersgroepen
Binnen TiSM worden toegangsrechten bij leeseenheden op basis van gebruikersgroepen
toegekend. Aan elke badge kunnen maximaal drie gebruikersgroepen in combinatie met 3
tijdschema’s worden toegekend. Zie ook hoofdstuk 12.
Belangrijk
Streef er naar om de gebruikersgroepen zo in te delen dat aan elke badge slechts
1 gebruikersgroep toegekend hoeft te worden.

10.2.2. Tijd Schema's
Belangrijk
De tijdschema’s (jaarschema’s) welke bij de badge worden geselecteerd hebben
geen invloed op de toegangsverlening bij RF leeseenheden.
De toegangsrechten van een badge bij een leeseenheid worden op basis van de
gebruikersgroep instellingen bepaald. Per badge is aan de toegewezen gebruikersgroepen
een tijd afhankelijkheid te koppelen. Een badge heeft dan toegang bij een leeseenheid
indien de badge zich in een gebruikersgroep bevindt welke toegang heeft bij die
leeseenheid EN het bij de badge aan de gebruikersgroep gekoppelde tijdschema actief is.

10.3. Opties
Belangrijk
Opties hebben geen invloed op toegangsverlening bij leeseenheden van het type
‘TiSM Mobile’, ‘IP Reader’, ‘RF Reader’ en ‘Standalone’.

figuur 36: Opties veld
In het ‘Opties’ venster kunnen verschillende eigenschappen van de badge worden bepaald:

10.3.1. Speciaal
Alleen badges waarvan de optie ‘Speciaal’ is gezet, hebben toegang bij leeseenheden waar
de ‘Speciale Status’ optie gezet is.

10.3.2. Tijdslot
Een ingesteld tijdslot bij de leeseenheid heeft alleen effect als deze optie bij de badge gezet
is. Zie ook paragraaf 8.4.1.3 en 8.4.2.4.

10.3.3. Anti Pass Back
Anti Pass Back eigenschappen, gezet bij de lezer, hebben alleen effect op de badge als de
optie ‘Anti Pass Back’ bij de badge ook gezet is.
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10.3.4. Negeer geblokk.-Leeseenh.
Een badge die aangeboden wordt bij een geblokkeerde leeseenheid, heeft toch toegang
als de optie ‘Negeer geblokk.leeseenh.’ gezet is.

10.3.5. Pincode
Bij een leeseenheid met pincode toetsenbord, dient de bij de badge behorende pincode in
te worden gevoerd voordat toegang wordt verleend.
De pincode voor een badge wordt in het veld ‘Pincode’ ingevoerd. Afhankelijk van de
instelling ‘Toon Badge Pincode’ op het tabblad ‘Beveiliging’ in het venster ‘Systeem
instellingen’, wordt na het instellen van de pincode deze zichtbaar of verdekt als ‘****’
getoond. Voor meer informatie zie paragraaf 22.3.3.

10.3.6. Attribuut
Is de optie ‘Attribuut’ gezet dan zal deze badge behandeld worden als attribuut. Dit
betekent dat de badge voorkomt onder het tabblad Attributen in de ‘Aanwezigheid’ lijst en in
de ‘Attribuut Historie’ als zodanig wordt herkend.
Belangrijk
De badge data zich ook in de RCU’s van het systeem. Wanneer de data in het
programma TiSM-PC gewijzigd wordt, is vanaf dat moment de visuele data niet
meer consistent met de data zoals deze zich in de RCU’s bevindt.

10.4. Conditionele Toegang

figuur 37: Conditionele Toegang veld
De speciale opties in het subvenster ‘Conditionele Toegang’ zijn alleen van toepassing
indien het systeem is uitgebreid met een IS systeem.
Belangrijk
Conditionele toegangsverlening werkt niet met leeseenheden van het type ‘IP
Reader’, ‘RF Reader’ en ‘TiSM Mobile’.

10.4.1. Kluisje
Selecteer hier de unit in het IS systeem die met de badge ontgrendeld dient te worden.

10.4.2. Toon Locker
Door het bedienen van deze knop wordt direct naar de instellingen van de betreffende unit
gesprongen.

10.4.3. Master Locker
In het geval van een IS2000 systeem kan met een ‘Master Locker’ badge elke gewenste unit
ontgrendeld worden.
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10.4.4. Speciale Locker
In het geval van een IS2000 systeem kan met een ‘Speciale Locker’ badge elke unit die de
‘Speciaal Status’ heeft, ontgrendeld worden.

10.4.5. Attribuut verificatie
Een badge, waarbij deze optie gezet is en wordt aangeboden bij een leeseenheid waarbij
een attribuut status check is gezet, zal onderhevig zijn aan attribuut status controle.
Afhankelijk van de attribuutstatus in het bij deze badge behorende kluisje, zal vervolgens
toegang verleend of geweigerd worden.
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10.5. Download (knop)
Voor de overdracht van de (gewijzigde) data aan de (relevante) controllers binnen de TiSM
infrastructuur, moet een download opdracht worden gegeven. Een download opdracht kan
via de knop ‘Download’ of het menu ‘Download’ (zie paragraaf 10.7.) worden gegeven. Het
resultaat van een download opdracht wordt weergegeven op de statusregel boven in het
venster ‘Badges’.
Belangrijk
Bij RF leeseenheden worden alleen de badges gedownload welke toegang
hebben bij de betreffende leeseenheden. Dit wordt bepaald aan de hand van de
gebruikersgroepen. Zodra bij een RF leeseenheid een gebruikersgroep wordt
toegevoegd moeten de badges bij deze leeseenheid opnieuw worden
gedownload om er zeker van te zijn dat alle relevante badges bij de RF
leeseenheid bekend zijn.

10.5.1. Status

figuur 38: Statusveld
De volgende statussen zijn mogelijk:

‘Onbekend’
De status van het badge record is onbekend. Dit is het geval bij een nieuw badge
record wat zich nog niet in het systeem bevind.

‘Data is gewijzigd’
De data in TiSM-PC komt niet overeen met de data in het systeem. Een Download is
gewenst.

‘Download pincode...’
De Pincode data wordt verstuurd naar het systeem.

‘Download badge...’
De Badge data wordt verstuurd naar het systeem

‘Download tijdschema’
De Tijdschema data wordt verstuurd naar het systeem

‘Consistente badge data’
De data in TiSM-PC komt overeen met de data in het systeem. De Systeem beheerder
dient er zorg voor te dragen dat deze status voor alle aanwezige badge records geld.

‘Data niet consistent met systeem’
TiSM-PC is er niet in geslaagd de data over te brengen naar het systeem. Deze status
doet zich bijvoorbeeld voor als (een deel van) het systeem niet is aangesloten.

10.5.2. Remote status
Het is mogelijk om een deel van de TiSM infrastructuur via één of meer niet permanente
verbindingen te laten communiceren. Dit kunnen bijvoorbeeld dialup verbindingen
(telefoonlijn) zijn. In een dergelijke situatie zijn de controllers (RCU’s) niet continue online en
worden tijdens een download proces betreffende RCU's niet meegenomen. De gegevens in
deze RCU's moeten overgedragen worden via een remote sessie (zie hoofdstuk 16). De
status van de gegevens in deze RCU's wordt weergegeven door de ‘Remote status’.
Wanneer zeker is dat de gegevens van een specifieke badge in alle remote RCU’s up-todate zijn, dan is de ‘Remote Status’ gelijk aan ‘Consistent met systeem’.
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10.6. Menu ‘Bewerken’
10.6.1. Nieuwe Badge
Belangrijk
Zorg ervoor dat voordat de badge wordt ingevoerd, de gebruiker,
gebruikersgroepen en tijdschema’s reeds bekend en ingevoerd zijn, zodat direct
alle noodzakelijke instellingen ingevoerd kunnen worden.
Een nieuwe badge wordt als volgt toegevoegd:

Kies de optie ‘Nieuwe Badge’ onder menu ‘Bewerken’ in het venster ‘Badges’.

Het venster ‘Nieuwe Badge’ wordt geopend.

figuur 39: Venster 'Nieuwe Badge'







Voer het badge ID van de nieuw aan te maken badge in of houdt de nieuwe badge
voor de data entry reader.
Klik op de knop ‘OK’
In het venster ‘Badges’ is een nieuwe lege badge ingevoerd.
Maak alle noodzakelijke instellingen in het venster ‘Badges’
Klik op de knop ‘Opslaan’
Klik op de knop ‘Download’
Belangrijk
Het is niet nodig om op de knop ‘Download’ te klikken indien:
 Het systeem alleen bestaat uit IP leeseenheden en/of RF leeseenheden.
 De optie ‘Download badge na opslaan’ in het menu ‘Instellingen’ is
aangevinkt.

10.6.1.1. Kopieer huidige instellingen
Indien de optie ‘Kopieer huidige instellingen’ in het venster ‘Nieuwe Badge’ wordt
aangevinkt, dan zullen alle instellingen die gemaakt zijn bij de badge die in het venster
‘Badges’ zichtbaar is, bij het aanmaken van de nieuwe badge worden overgenomen.
Belangrijk
Vanaf TiSM R9.2 wordt het veld ‘Gebruiker’ niet meer gekopieerd.
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10.6.2. Verwijder Badge
Met de optie ‘Verwijder Badge’ onder menu ‘Wijzig’ kan een badge uit het systeem
verwijderd worden. TiSM-PC probeert het badgerecord eerst uit de controllers binnen de
TiSM infrastructuur te verwijderen, voordat de data uit de database verwijderd wordt. Lukt
het niet om de badge uit de infrastructuur te verwijderen, omdat bijvoorbeeld een (deel van
de) controller(s) niet is aangesloten, dan verschijnt een responsevenster met de mededeling
‘Badge could not be removed from RCU’.
Een badge kan niet uit de TiSM database verwijderd worden zolang TiSM-PC er niet in is
geslaagd om de badge succesvol en volledig uit de TiSM infrastructuur te verwijderen. Door
deze ingebouwde veiligheid wordt gegarandeerd dat de data in TiSM-PC ook daadwerkelijk
overeenkomt met de data in de controllers binnen de TiSM infrastructuur.

10.6.3. Vervang Badge
Als een badge defect raakt, of om wat voor reden dan ook omgewisseld dient te worden,
dan kan met de optie ‘Vervang Badge’ onder menu ‘Wijzig’ op eenvoudige wijze een
bestaande badge worden vervangen door een nieuwe badge. Daarbij blijven alle
instellingen zoals die voor de oude badge waren gemaakt, voor de nieuwe badge
behouden.
Gebruik deze optie alleen als de oude badge daadwerkelijk wordt ingeleverd. De gegevens
van de oude badge worden namelijk tijdens het vervangen verwijderd uit de database.
Wordt de badge vervolgens toch aangeboden dan kan het systeem de data niet meer
koppelen aan de betreffende gebruiker.
Een badge vervangen gaat als volgt:

Kies de optie ‘Vervang badge’ onder menu ‘Bewerken’ in het venster ‘Badges’.

Het venster ‘Nieuwe Badge’ wordt geopend.

figuur 40: Venster 'Nieuwe Badge'




Voer het badge ID van de nieuw aan te maken badge in of houdt de nieuwe badge
voor de data entry reader.
Klik op de knop ‘OK’
Klik op de knop ‘Download’

TiSM-PC probeert nu de data van de ‘oude’ badge te verwijderen uit het systeem. Lukt het
TiSM-PC niet om de oude badge uit het systeem te verwijderen, dan verschijnt het
responsevenster met de mededeling: ‘Badge could not be removed from RCU’. Wordt
geprobeerd om een badge in te voeren die reeds in de database is opgenomen, dan
verschijnt de mededeling, ’Badge already in database’ en het bijbehorende badgerecord
wordt getoond.
Belangrijk
Om de badge database aan te passen moet de complete TiSM infrastructuur
correct functioneren, waarbij dus alle controllers bereikbaar moeten zijn.
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10.7. Menu ‘Download’
10.7.1. Huidige badge
Via optie ‘Huidige badge’ onder menu ‘Download’ in het venster ‘Badges’ wordt de actuele,
in het venster ‘Badges’ zichtbare badge naar het systeem gedownload. Deze optie heeft
hetzelfde resultaat als de knop ‘Download’ boven in het venster ‘Badges’.

10.7.2. Alle badges
Via optie ‘Alle badges’ onder het menu ‘Download’ kunnen alle badges naar een deel van,
of de gehele TiSM infrastructuur worden gedownload.
Via de optie ‘Alle badges’ wordt het venster ‘Badge download’, zoals getoond in figuur 41,
geopend. Dit venster toont een tabe,l met in de kolom ‘Adres’ alle actieve RCU adressen. In
de kolom ‘Leeseenheid’ wordt de eerste leeseenheid op het betreffende RCU adres
getoond. De kolommen ‘Progress’, ‘BadgeCode’ en ‘BadgeID’ tonen tijdens het
downloadproces de status van het proces voor de verschillende RCU’s.

figuur 41: Venster 'Badge download'
Om alle badges naar één of meerdere RCU’s te downloaden, dient voor de gewenste
RCU’s een kruisje in de kolom ‘Download’ te worden geplaatst. Desgewenst kan via de
optie ‘Alles selecteren’ in het menu ‘Opties’ in het venster ‘Badge download’ in één keer alle
RCU’s worden geselecteerd. Met de optie ‘Wis selectie’ in dit menu kan in één keer een
reeds uitgevoerde selectie worden gewist.
Na selectie van de gewenste RCU’s kan het downloadproces met de knop ‘Start’ worden
gestart. Bij een groot aantal badges en/of een groot aantal RCU’s kan het downloadproces
geruime tijd duren. Voer daarom een download van alle badges naar alle RCU’s alleen
maar uit als dat echt nodig is.
Belangrijk
Bij RF leeseenheden worden alleen de badges gedownload welke toegang
hebben bij de betreffende leeseenheden. Dit wordt bepaald aan de hand van de
gebruikersgroepen. Zodra bij een RF leeseenheid een gebruikersgroep wordt
toegevoegd moeten de badges bij deze leeseenheid opnieuw worden
gedownload om er zeker van te zijn dat alle relevante badges bij de RF
leeseenheid bekend zijn.

10.7.3. Wijzigingen
Via optie ‘wijzigingen’ onder menu ‘Download’ in het venster ‘Badges’ worden alle
wijzigingen van alle badges naar alle RCU’s gedownload.
Desgewenst kan het downloaden van de wijzigingen dagelijks automatisch worden
uitgevoerd op een vooraf ingesteld tijdstip. Deze functie kan via het menu ‘Systeem’, optie
‘Instellingen’ worden ingesteld. Meer informatie over deze functie staat in paragraaf 22.4.2.
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10.7.4. Status
Een TiSM infrastructuur is opgebouwd uit verschillende systeemcomponenten. De controle
of een badge al dan niet toegang heeft wordt uitgevoerd door de RCU’s binnen de TiSM
infrastructuur. Elke RCU beheert een eigen database met daarin de in het systeem
gebruikte badges of de badges welke bij een RCU toegang moeten hebben. Via de optie
‘Download’ worden de gegevens van de TiSM-PC database overgedragen aan de
verschillende RCU's. Eventueel kan het zo zijn dat niet alle RCU's in het systeem beschikken
over dezelfde database. Dit omdat bijvoorbeeld het download proces is onderbroken, of
omdat een RCU tijdelijk niet bereikbaar is tijdens een download.
De downloadstatus van iedere badge in relatie tot de verschillende RCU’s kan worden
opgevraagd via de optie ‘Status’ in het menu ‘Download’. Deze optie opent het venster
‘Badge System Status’ zoals getoond in figuur 42.

figuur 42: Badge System Status
De status wordt aangegeven met de volgende figuren:



Er heeft zich een fout voorgedaan tijdens de overdracht van de badge data aan deze
RCU. De status van de badge gegevens in de RCU is niet bekend.



Badge data in RCU is consistent met badge data in TiSM-PC.



Een geel vierkantje betekent dat er nog geen informatie beschikbaar is over de status
van de badge gegevens in deze RCU. Deze status doet zich voor als een badge (of
RCU) zojuist is toegevoegd aan het systeem.



De instellingen van de badge zijn in TiSM-PC gewijzigd en komen (dus) niet overeen
met de gegevens in de RCU.



Status onbekend.

10.7.5. Controleer Geldig Tot
Als in het menu ‘Download’ de optie ‘Controleer Geldig Tot’ wordt gekozen, dan zal TiSMPC van alle badges het veld ‘Geldig tot’ controleren. Alle verlopen badges zal TiSM
proberen uit het systeem te verwijderen. Zodra een badge uit het systeem is verwijderd
wordt het vinkje bij de optie ‘Toegang’ verwijderd. Zie ook paragraaf 10.1.6.
Belangrijk
De ‘Controleer Geldigheid Tot’ functie wordt ’s nachts automatisch uitgevoerd. Om
deze functie te voltooien dient de TiSM infrastructuur online te zijn.
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10.8. Menu ‘Zoeken’
Met behulp van het menu ‘Zoeken’ kan een specifiek badgerecord opgezocht worden. Er
kan gezocht worden op het veld ‘Code’ en het veld ‘Badge ID’ (uniek nummer).

10.8.1. Op Code
Via de optie ‘Op Code’ wordt het venster ‘Zoek Badge’ geopend. Tijdens het intypen van de
gewenste zoekterm wordt in het venster ‘Badges’ steeds de eerste badge welke aan de
(gedeeltelijk) ingevoerde zoekterm voldoet getoond.

10.8.2. Op Badge ID
Via de optie ‘Op Badge ID’ wordt het venster ‘Zoek Badge’ geopend. Tijdens het intypen
van de gewenste zoekterm wordt in het venster ‘Badges’ steeds de eerste badge welke aan
de (gedeeltelijk) ingevoerde zoekterm voldoet getoond.

10.9. Menu ‘Opties’
10.9.1. ‘Te verwijderen badges’
Badges welke binnen TiSM-PC worden verwijderd zullen na een download opdracht ook uit
de TiSM infrastructuur worden verwijderd. Het verwijderen van de badges uit de TiSM
infrastructuur kan alleen maar volledig worden uitgevoerd als alle controllers (RCU’s) online
zijn. Zolang een binnen TiSM een verwijderde badge nog niet uit alle controllers (RCU’s) is
verwijderd, staat de betreffende badge in een lijst welke via het venster ‘Badges [te
verwijderen]’ kan worden geraadpleegd.
Het venster ‘Badges [te verwijderen]’ kan worden geopend via de optie ‘Te verwijderen
badges’ in het menu ‘Opties’ van het venster ‘Badges’.
Belangrijk
Zolang een verwijderde badge nog in de lijst ‘Badges [te verwijderen]’ staat, heeft
de betreffende badge nog ergens toegang.

10.9.2. ‘Verwijderde badges’
Zodra een binnen TiSM-PC verwijderde badge ook daadwerkelijk uit de gehele TiSM
infrastructuur is verwijderd wordt de betreffende badge uit de badge database tabel
verwijderd en om reden van behoud van informatie in een andere database tabel geplaatst.
De badges welke in TiSM-PC zijn verwijderd en vervolgens ook volledig uit de TiSM
infrastructuur zijn verwijderd zijn terug te vinden in de tabel in het venster ‘Badges
[verwijderd]’. Dit venster is te openen via de optie ‘Verwijderde badges’ in het menu ‘Opties’
van het venster ‘Badges’.

10.9.3. ‘Controleer download status’
De badge downloadstatus, zoals deze ook zichtbaar is tijdens het downloaden van alle
badges, is via optie ‘Controleer download status’ onder menu ‘Opties’ van het venster
‘Badges’.

10.10. Menu ‘Help’
Via het menu ‘Help’ in het venster ‘Badges’ wordt het bijbehorende helpvenster geopend.
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11

Gebruikers

Binnen TiSM worden alle toegangsrechten aan badges toegekend. Om reden van
beheerbaarheid kunnen badges aan gebruikers worden gekoppeld, zodat het bijvoorbeeld
niet badge 4714387774 is die bij een deur toegang heeft gekregen, maar bijvoorbeeld de
gebruiker ‘John Visser’ die gebruik heeft gemaakt van die specifieke badge.
Voordat de badges gekoppeld kunnen worden aan de gebruikers, moeten de gebruikers
worden ingevoerd. Door in het menu ‘Database’ de optie ‘Gebruikers’ te kiezen verschijnt
het ‘Gebruikers’ venster. Zie figuur 43.

figuur 43: Gebruikers invoer venster
De meeste gebruikergerelateerde gegevens zijn van puur administratieve aard en hebben
verder geen functie voor het toewijzen van toegangsrechten. De gebruikersgegevens
worden daarom ook niet aan de TiSM infrastructuur overgedragen.
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11.1. Tabblad ‘Default’
Op dit tabblad kunnen functiegerelateerde gegevens van de gebruiker ingevoerd worden.

figuur 44: Tabblad 'Default’

11.1.1.1.

Bezoeker

Door het veld ‘Bezoeker’ aan te vinken, wordt het betreffende record zichtbaar gemaakt in
de Frontdesk en Systemdesk client. In de betreffende handleidingen wordt deze optie
verder toegelicht.

11.1.1.2.

Vaste bezoeker

Door het veld ‘Vaste bezoeker’ aan te vinken, wordt het betreffende record zichtbaar
gemaakt in de Frontdesk en Systemdesk client. In de betreffende handleidingen wordt deze
optie verder toegelicht.
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11.2. Tabblad ‘Custom’
Op dit tabblad bevinden zich de klantspecifieke velden welke zijn aangemaakt in menu
‘Systeem’, optie ‘Gebruiker speciale velden’. Zie hoofdstuk 24.

figuur 45: Tabblad ‘Custom'

11.3. Tabblad ‘Opmerking’
Op het tabblad ‘Opmerking’ kunnen eventuele extra mededelingen aangaande de gebruiker
vastgelegd worden.

figuur 46: Tabblad 'Remarks'

82

11.4. Tabblad ‘Badges’
11.4.1.

Badges

Op het tabblad ‘Badges’ zijn alle aan deze gebruiker gekoppelde badges zichtbaar. Het is
mogelijk om meer dan één badge aan een gebruiker te koppelen. Zo zal de
systeembeheerder bijvoorbeeld kunnen beschikken over een badge voor normale toegang
en een badge om mee in te loggen op de TiSM-PC Server, uiteraard kunnen de genoemde
functies ook op een badge gecombineerd worden.
In het geval van een IS systeem, bedoeld voor conditionele toegangsverlening, is het zelfs
noodzakelijk om meerdere badges aan een gebruiker te koppelen, omdat in dat geval ook
de attributen (badges met attribuut vlag aangevinkt) aan een gebruiker gekoppeld moeten
zijn.
Vlak na het aanmaken van een nieuwe gebruiker is dit venster uiteraard nog leeg. Door op
de knop ‘Toon Badge’ te drukken verschijnt het ‘Badge’ venster. Hierin kunt u een badge
aan de nieuwe gebruiker toekennen. Wordt op de knop geklikt wanneer een al bestaande
badge is geselecteerd dan wordt naar het desbetreffende record in de badge tabel
gesprongen.

figuur 47: Tabblad ‘Badges'
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11.5. Menu ‘Bewerken’
11.5.1.

Nieuwe gebruiker

Door onder het menu ‘Bewerken’ de optie ‘Nieuwe Gebruiker’ te kiezen wordt een leeg
gebruikersrecord aangemaakt. Alle relevante velden kunnen daarna ingevuld worden.
Belangrijk
Het is aan te raden om in elk geval de velden ‘Code’ en ‘Naam’ in te vullen om
later de gebruiker snel terug te vinden.
Is alles ingevuld dan moeten de gegevens opgeslagen worden met de knop ‘Opslaan’.
Onder in het ‘Gebruikers’ venster bevinden zich een aantal tabbladen. In de volgende
paragrafen worden deze tabbladen toegelicht.

11.5.2. Verwijdergebruiker
Door de optie ‘Verwijder gebruiker’ onder menu ‘Bewerken’ te kiezen kan een
gebruikersrecord worden verwijderd. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet mogelijk om
een gebruiker waar aan nog badges zijn toegekend te verwijderen. Het tabblad ‘Badges’
moet dus leeg zijn, voordat de gebruiker verwijderd kan worden.
In verband met de referentiële integriteit van de historie wordt het record niet echt verwijderd
maar slechts onzichtbaar gemaakt.
Eventueel kunnen verwijderde gebruikers opnieuw zichtbaar gemaakt worden door de optie
‘Verwijderde Gebruikers’ onder menu ‘Opties’ aan te zetten. Zie voor meer informatie
paragraaf 11.7.1.

11.5.3. Nieuwe opmerking
Bij een gebruiker kunnen op het tabblad ‘Opmerkingen’ in het venster ‘Gebruikers’
opmerkingen worden ingevoerd. Kies voor het invoeren van een nieuwe opmerking, met
een actief tabblad ‘Opmerkingen’ op de optie ‘Nieuwe opmerking’ in het menu ‘Bewerken’
van het venster ‘Gebruikers’. Na het invullen van de beschikbare velden kan de nieuwe
opmerking worden opgeslagen door op de knop ‘Opslaan’ te klikken.

11.5.4. Verwijder opmerking
Opmerkingen kunnen weer worden verwijderd door in het tabblad de te verwijderen
opmerking te selecteren en vervolgens de optie ‘Verwijder opmerking’ in het menu
‘Bewerken’ te kiezen.
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11.6. Menu ‘Zoeken’
Met behulp van het menu ‘Zoeken’ kan een specifiek gebruikersrecord opgezocht worden.
Er opent een nieuw venster met de naam ‘User List’.

figuur 48: Zoeken van een specifieke record
Door in de tabel in de bovenste rij op de naam van het veld te klikken veranderd het
zoekveld mee. Op deze wijze kan in ieder veld gezocht worden.

11.7. Menu ‘Opties’
11.7.1.

Verwijderde gebruikers

In verband met de referentiële integriteit van de historie wordt het record van een
verwijderde gebruiker niet echt verwijderd maar slechts onzichtbaar gemaakt. Verwijderde
gebruikers kunnen opnieuw zichtbaar gemaakt worden door de optie ‘Verwijderde
Gebruikers’ onder menu ‘Opties’ aan te zetten. Alle gebruikers die in het verleden verwijderd
zijn, kunnen nu bekeken worden. Het is niet mogelijk de gegevens van deze verwijderde
gebruikers te wijzigen.
Een reeds verwijderd gebruikersrecord kan weer worden geactiveerd door op de knop
‘Terugzetten’ te klikken. Na het deactiveren van de optie ‘Verwijderde Gebruikers’ kunnen
de gegevens van de weer toegevoegde gebruiker weer gewijzigd worden.
Indien het absoluut zeker is dat de gegevens van een gebruiker niet meer van belang zijn,
dan kan een gebruikersrecord daadwerkelijk gewist worden. Voor het definitief verwijderen
van een gebruiker dient met een actieve optie ‘Verwijderde Gebruikers’, de gebruiker
nogmaals via optie ‘Verwijder gebruiker’ onder menu ‘Bewerken’ te worden verwijderd.
Belangrijk
Het daadwerkelijk wissen van verwijderde gebruikers wordt afgeraden omdat alle
verwijzingen vanuit de historie naar de gebruiker verloren gaan.

11.8. Menu ‘Help’
Via het menu ‘Help’ in het venster ‘Gebruikers’ wordt het bijbehorende helpvenster
geopend.
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11.9. Photo Edit
In het ‘Foto’ veld kan een pasfoto van de gebruiker geplaatst worden. Doe dit door dubbel
te klikken op het veld. Vervolgens verschijnt het venster ‘Photo Edit’ zoals weergegeven in
figuur 49.

figuur 49: Venster ‘Photo Edit’
Er zijn verschillende manieren om een foto in het programma in te voeren:

Met de knop voorzien van het klembord symbool (1e knop) wordt de inhoud van het
klembord in het linker venster geplaatst. Zo kan een foto, welke met een willekeurige
applicatie op het klembord is geplaatst, worden geïmporteerd in TiSM-PC Server.

Er kan ook simpelweg een foto bestand worden geladen vanaf de harde schijf. Met de
knop voorzien van het map symbool (2e knop) kan een bestand opgezocht worden. De
formaten *.bmp, *.ico, *.emf en *.wmf worden ondersteund.

Indien een videocamera via een zogenaamde "Grabber” kaart direct aan de PC is
aangesloten, dan kan met de knop voorzien van het videocamera symbool (3e knop)
het beeld van de videocamera direct in TiSM-PC geladen worden.

Indien een digitale fotocamera direct aan de PC is aangesloten, en men beschikt over
een zogenaamde "Twain" driver om deze camera aan te sturen, dan kan met de knop
voorzien van het fotocamera symbool (4e knop) het beeld van de digitale fotocamera
direct in TiSM-PC geladen worden.
Met het schuifbalkje ‘Scale’ kan de foto geschaald worden op het gewenste formaat. Met de
schuifbalken naast de foto kan het juiste deel uit de foto geselecteerd worden.
Met de schuifbalken ‘Contrast’, ‘Brightness’ (helderheid), en ‘Sharpen’ (scherpte) kunnen de
dienovereenkomstige eigenschappen van de foto gewijzigd worden.
Is men uiteindelijk tevreden met de foto in het linker venster, dan kan hij uiteindelijk met de
knop met het pijl symbool in de TiSM-PC database geladen worden. Klikt men vervolgens
op ‘OK’ dan wordt de foto opgeslagen en het ‘Photo Edit’ venster gesloten.

86

11.10. Bedrukken van passen
Indien in het venster ‘Gebruikers’ op de knop met het badge symbool wordt geklikt,
verschijnt het venster ‘Badge print’. Nu kan met behulp van een badgeprinter, een badge
(creditcard formaat) bedrukt worden met naam en foto van de gebruiker.

figuur 50: Badge print
Een ontwerp kan geselecteerd worden in het selectievak ‘Design’ en met de knop voorzien
van het printersymbool kan de daadwerkelijke afdruk gemaakt worden. Het ontwerp van de
afdruk kan aangepast worden met de Badge Designer Module, een optionele uitbreiding
van TiSM-PC PRO.
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12

Gebruikersgroepen

Binnen TiSM worden rechten aan de hand van gebruikersgroepen bepaald. Aan een badge
en leeseenheid moeten dezelfde gebruikersgroep zijn toegewezen voor het verkrijgen van
toegang.
Aan een badge kunnen maximaal 3 verschillende gebruikersgroepen worden toegewezen.
Aan een leeseenheid kunnen maximaal 255 gebruikersgroepen worden toegewezen. Een
leeseenheid van het type ‘RF Reader’ kan tot 65.535 gebruikersgroepen aan.
Wanneer een badge, waaraan o.a. gebruikersgroep A is toegekend, wordt aangeboden bij
een leeseenheid die zich niet in gebruikers groep A bevindt, dan zal de toegang geweigerd
worden op basis van een ‘Gebruikers groep fout'.
De gebruikersgroepen dienen gedefinieerd te worden aan de hand van het type gebruiker.
Begin met een onderverdeling van het personeel in groepen die verschillende
toegangsrechten dienen te hebben. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

Directie leden
: toegang tot alle ruimtes

Service personeel
: toegang tot algemene ruimtes en ruimtes met service
behoevende apparatuur

Schoonmaak personeel
: toegang tot algemene ruimtes, maar absoluut niet tot
ruimtes met gevoelige of waardevolle apparatuur en
informatie.

Normale werknemer
: toegang tot algemene ruimtes
Belangrijk
Maak de groepen aan op basis van groepering van gebruikers en NIET op basis
van groepering van leeseenheden. Een gebruikersgroep "Kantine" heeft
bijvoorbeeld geen zin, maar het toevoegen van alle gebruikersgroepen aan alle
leeseenheden die toegang geven tot de kantine wel.
Vervolgens dient voor de verschillende gedefinieerde groepen bepaald te worden op welke
leeseenheden zij toegang dienen te hebben. Voeg dienovereenkomstig de groepen toe aan
de leeseenheden. Zie paragraaf 0.
Belangrijk
Streef er naar om de gebruikersgroepen zodanig te kiezen, dat aan elke badge
slechts 1 gebruikersgroep toegekend hoeft te worden.
Binnen TiSM kunnen vanaf TiSM Release 9.1 maximaal 65.535 gebruikersgroepen worden
aangemaakt. Met uitzondering van de RF leeseenheden kunnen de leeseenheden
(controllers) alleen overweg met de gebruikersgroepen 0 tot en met 255. Gebruik de
gebruikersgroepen groter dan 255 dan ook uitsluitend voor de RF leeseenheden.
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12.1. Gebruikersgroepen configureren
Gebruikersgroepen kunnen worden geconfigureerd in het venster ‘Gebruikersgroep
configureren’. Kies binnen via menu ‘Database’ de optie ‘Groepen’. Het venster
‘Gebruikersgroep configureren’ zoals weergegeven in figuur 51 wordt geopend.

figuur 51: Venster ‘Gebruikersgroep configureren'
Belangrijk
Er is één gereserveerde gebruikersgroep. Dit is gebruikersgroep 0 met de naam
‘Blocked’. Deze gebruikersgroep kan niet worden gewijzigd of verwijderd.

12.1.1.

Gebruikersgroep toevoegen

Een gebruikersgroep wordt op de volgende manier toegevoegd:

Kies in het venster ‘Gebruikersgroep configureren’ via menu ‘Bewerken’ de optie
‘Nieuw’. Er wordt een nieuw gebruikersgroep aangemaakt, waarbij het veld
‘Beschrijving’ van deze nieuwe groep grijs is.

Type in het veld ‘Beschrijving’ een geschikte naam voor deze nieuwe gebruikersgroep.

Sla de nieuwe gebruikersgroep op door op de knop ‘Opslaan’ te klikken.

12.1.2. Gebruikersgroep verwijderen
Belangrijk
Een gebruikersgroep kan pas worden verwijderd indien deze niet meer staat
toegewezen aan een badge of leeseenheid.
Een gebruikersgroep wordt op de volgende manier verwijderd:

Selecteer in de tabel in het venster ‘Gebruikersgroep configureren’ de te wissen
gebruikersgroep.

Kies in het venster ‘Gebruikersgroep configureren’ via menu ‘Bewerken’ de optie
‘Verwijderen’.

Indien de betreffende gebruikersgroep nog staat toegewezen aan een leeseenheid kan
de gebruikersgroep niet worden verwijderd en verschijnt een venster met de melding
‘Cannot delete usergroup, its in use by reader : …’. Klik op de knop ‘OK’. Zie figuur 52.
Verwijder eerst de betreffende gebruikersgroep bij de aangegeven leeseenheid en
probeer het dan opnieuw.
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figuur 52: 'Cannot delete usergroup, its in use by reader: …'
Indien de betreffende gebruikersgroep nog staat toegewezen aan een badge kan de
gebruikersgroep niet worden verwijderd en verschijnt een venster met de melding
‘Cannot delete usergroup, its in use by badge : …’. Klik op de knop ‘OK’. Zie figuur 53.
Verwijder eerst de betreffende gebruikersgroep bij de aangegeven badge en probeer
het dan opnieuw.

figuur 53: 'Cannot delete usergroup, its in use by badge: ...'
Als de gebruikersgroep niet meer aan een leeseenheid of badge is toegewezen
verschijnt een nieuw venster met de vraag ‘Delete usergroup ?’. Zie figuur 54. Bevestig
deze
vraag
door
op
de
knop
‘OK’
te
klikken.

figuur 54: 'Delete usergroup ?’


De gebruikersgroep is nu gewist.

12.1.3. Naam van een gebruikersgroep wijzigen
De naam van een gebruikersgroep wordt op de volgende manier gewijzigd:

Selecteer in de tabel in het venster ‘Gebruikersgroep configureren’ de gebruikersgroep
waarvan de naam gewijzigd moet worden.

Type in het veld ‘Beschrijving’ de nieuwe naam voor de betreffende gebruikersgroep.

Sla de nieuwe naam op door op de knop ‘Opslaan’ te klikken.
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13

Locaties

Binnen TiSM kunnen zogenaamde aanwezigheidszones of locaties worden gedefinieerd.
Indien bij de leeseenheden wordt aangegeven tot welke aanwezigheidszone of locatie zij
toegang geven, kan via menu ‘Aanwezigheid’ een overzicht worden gegeven van in welke
zone iedere gebruiker zich bevindt. In dit hoofdstuk wordt alleen het configureren van
locaties behandeld. Meer informatie over het toewijzen van een locatie aan een leeseenheid
staat in paragraaf 8.6.2. Meer informatie over menu ‘Aanwezigheid’ staat in hoofdstuk 30.
Belangrijk
Maak eerst een consistent plan waarin iedere leeseenheid slechts tot één locatie
toegang geeft. Daarbij mogen wel meer leeseenheden tot dezelfde locatie
toegang geven.

13.1. Configuratie Locatie
Alle gewenste locaties dienen te worden ingevoerd in de tabel in venster ‘Configuratie
Locatie’. Kies via menu ‘Database’ de optie ‘Locaties’. Het venster ‘Configuratie Locatie’
zoals weergegeven in figuur 55 wordt geopend.

figuur 55: Venster 'Configuratie Locatie'

13.2. Toevoegen, verwijderen en wijzigen
Gebruik voor het toevoegen, verwijderen en/of wijzigen van locaties de buttons onder in het
venster. Een locatie is niet meer dan een naam.

91

14

Anti Pass Back
Anti Pass Back (APB) is primaire bedoeld om te voorkomen dat tweemaal achter elkaar
dezelfde badge wordt gebruikt om een ruimte of gebied te betreden of te verlaten. Hiermee
wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een badge wordt doorgegeven aan andere gebruikers of
derden.
Belangrijk
Anti Pass Back functionaliteit is niet beschikbaar voor leeseenheden van het type
‘TiSM Mobile’, ‘IP Reader’, ‘RF Reader’ en ‘Standalone’.

14.1. APB instellen
Om gebruik te kunnen maken van de APB functionaliteit moeten de volgende stappen
worden uitgevoerd:
1. Definieer de ruimtes en/of gebieden (zones) waarvoor de APB controle moet gelden.
Daarbij moeten de zones zodanig worden gekozen dat alle in- en uitgangen tot de
zones worden gecontroleerd doormiddel van een leeseenheid. Aan een leeseenheid
kunnen twee APB zones worden toegewezen, zodat ook overlappende zones
gecreëerd kunnen worden.
2. Geef bij de leeseenheden, welke een in- of uitgang voor een zone controleren of welke
binnen een zone een controlerende functie hebben, aan welke functie met betrekking
tot welke APB zone moeten vervullen.
3. Geef bij de badges aan voor welke badges APB controle actief moet zijn.

14.2. Anti Pass Back Groepen
De APB zones worden vastgelegd binnen TiSM als APB groepen. Een badge wordt bij het
aanbieden van een daartoe ingestelde leeseenheid in een APB groep geboekt of uit een
APB groep verwijderd. Bij overlappende APB zones kan een badge binnen verschillende
APB groepen geboekt zijn.

14.2.1. Toevoegen, verwijderen en wijzigen
Het toevoegen verwijderen en wijzigen van APB groepen wordt gedaan in het venster ‘APB
Groepen’, zoals getoond in figuur 56. Dit venster wordt geopend via menu ‘Database’, optie
‘APB Groepen’.
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figuur 56: Venster 'APB Groepen'
Het geven van een naam aan een APB groep is alles wat nodig is om de groep te kunnen
gebruiken. Gebruik de knoppen onder in het venster ‘APB Groepen’ voor het toevoegen,
verwijderen en wijzigen van APB groepen.

14.3. APB functies voor een leeseenheid
Een leeseenheid kan binnen een APB zone verschillende functies vervullen. Deze functies
zijn in de twee volgende groepen onder te verdelen:

‘Controle’ functies: deze functies controleren of een badge binnen of buiten de
aangegeven APB groep is geboekt en verleend daarop al dan niet toegang.

‘Registratie’ functies: deze functies boeken een badge in of uit een APB groep.
Registratie functies controleren niet en geven dus altijd toegang, er vanuit gaande dat
een badge over voldoende toegangsrechten beschikt.

‘Controle en Registratie’ functies: deze functies controleren de eerste plaats of een
badge binnen of buiten de aangegeven APB groep is geboekt en verleend daarop al
dan niet toegang. Daarnaast wordt de badge buiten of binnen de aangegeven APB
groep geboekt.
Voor eenvoudige APB functionaliteit is het gebruik van de ‘Controle en Registratie’ functies
toereikend. Voor complexere oplossingen kunnen ook de overige functies worden
toegepast.
Aan een leeseenheid kunnen de volgende ‘Controle’ functies worden toegewezen:

‘Controle binnen zone’: geeft toegang indien de aangeboden badge zich binnen de
ingestelde APB groep bevind.

‘Controle buiten zone’: geeft toegang indien de aangeboden badge zich buiten de
ingestelde APB groep bevind.
Aan een leeseenheid kunnen de volgende ‘Registratie’ functies worden toegewezen:

‘Zone binnengaan’: boekt de aangeboden badge binnen de ingestelde APB groep.

‘Zone verlaten’: verwijderd de aangeboden badge uit de ingestelde APB groep.
Aan een leeseenheid kunnen de volgende ‘Controle en Registratie’ functies worden
toegewezen:

‘Anti Pass Back IN’: geeft toegang indien de aangeboden badge zich buiten de
ingestelde APB groep bevind en boekt de badge vervolgens binnen de ingestelde APB
groep.

‘Anti Pass Back UIT’: geeft toegang indien de aangeboden badge zich binnen de
ingestelde APB groep bevind en verwijderd de badge vervolgens uit de ingestelde APB
groep.
Belangrijk
APB instellingen hebben alleen effect op badges waarbij de optie ‘Anti Pass Back’
is aangevinkt.
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14.4. APB in relatie tot de TiSM infrastructuur
Anti Pass Back functionaliteit wordt binnen de TiSM infrastructuur op RCU niveau
afgehandeld. De leeseenheden welke controle en registratiefuncties met betrekking tot een
specifieke APB groep moeten uitvoeren moeten dus bijvoorkeur onder dezelfde RCU vallen.
In situaties waar veel leeseenheden bij één specifieke APB groep betrokken zijn kan het dus
gewenst zijn om een tweelaagsinfrastructuur te bouwen waarbij meerdere deurcontrollers
onder een RCU vallen.
Indien ook een tweelaagsinfrastructuur onvoldoende mogelijkheden biedt, dan kan gebruik
gemaakt worden van de ‘Global Anti Pass Back’ functionaliteit van TiSM. Hierbij wordt de
APB functionaliteit nog steeds op RCU niveau afgehandeld, maar worden door de TiSM-PC
server eventuele andere RCU’s van de APB status van een badge op de hoogte gebracht.
Op deze wijze kunnen de leeseenheden welke controle en registratiefuncties met betrekking
tot een specifieke APB groep moeten uitvoeren onder verschillende RCU vallen.
Voor het gebruik van de ‘Global Anti Pass Back’ functionaliteit zijn geen additionele
instellingen noodzakelijk.
Belangrijk
De ‘Global Anti Pass Back’ functionaliteit is afhankelijk van TiSM-PC. Als TiSM-PC
om welke reden dan ook niet online is, zal de ‘Global Anti Pass Back’ functionaliteit
niet functioneren. Geadviseerd wordt om zover mogelijk APB groepen onder één
RCU te houden.

14.5. APB Reset
Hoewel Anti Pass Back (APB) bedoeld is om te voorkomen dat tweemaal achter elkaar
dezelfde badge wordt gebruikt om een ruimte of gebied te betreden of te verlaten, voorkomt
het niet dat een ruimte of gebied wordt betreden of verlaten door bijvoorbeeld met iemand
mee te lopen door een al geopende deur. In dergelijke situaties kan het voorkomen dat de
persoon die is meegelopen bij de eerst volgende leeseenheid waar zijn badge wordt
aangeboden, een Anti Pass Back fout optreed.
De beheerder van TiSM kan in dergelijke situaties de betreffende badge een eenmalige
toegang verlenen door gebruik te maken van het menu ‘APB Reset’.

figuur 57: Venster 'APB Reset'
Nadat een badge bij een leeseenheid is geweigerd op basis van een ‘Anti Pass Back fout’
kan een eenmalige doorgang bij de betreffende leeseenheid als volgt worden verleend:






Selecteer in het menu ‘Modules’ de optie ‘APB Reset’
Het venster ‘APB Reset’ zoals gegeven in figuur 57 wordt geopend.
Selecteer de boeking van de gewenste gebruiker bij de betreffende leeseenheid.
Klik op de knop ‘Reset’ in het venster ‘APB Reset’.
De gebruiker heeft nu één vrije doorgang bij een leeseenheid waar deze anders een
‘Anti Pass Back fout’ zou krijgen.
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Belangrijk
In de lijst in het venster ‘APB Reset’ wordt per badge alleen de laatste boeking
bijgehouden welke een ‘Anti Pass Back fout’ heeft gegenereerd. Zodra met
dezelfde badge een correcte boeking wordt gemaakt wordt de laatste foutieve
boeking weer uit de lijst gewist. Op deze manier blijft de lijst overzichtelijk.

Belangrijk
Na het uitvoeren van de ‘APB Reset’ procedure krijgt een badge één vrije boeking
op een willekeurige leeseenheid waar anders bij het aanbieden van de badge een
‘Anti Pass Back fout’ zou worden veroorzaakt. De volledige APB geschiedenis voor
de betreffende badge blijft bestaan.

14.6. Meer APB informatie
Raadpleeg de volgende paragrafen voor meer informatie:

Paragraaf 8.6 op bladzijde 50 en volgende.

Paragraaf 10.3.3 op bladzijde 71.

14.7. Tijdslot
Een andere functie om te voorkomen dat tweemaal achter elkaar dezelfde badge wordt
gebruikt om een ruimte of gebied te betreden of te verlaten is het tijdslot. Voor meer
informatie over het tijdslot dient paragraaf 8.4.1.3 te worden geraadpleegd.
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15

Tijdschema’s

Belangrijk
Voor RF leeseenheden is de werking met betrekking tot tijdschema’s afwijkend ten
opzichte van alle andere leeseenheden. Daarom is in paragraaf 15.5 extra
informatie met betrekking tot tijdschema’s en RF leeseenheden gegeven.
De tijdschema's worden gebruikt om de toegang van badges te beperken in tijd. Een
tijdschema staat gelijk aan een jaarschema.
Een tijdschema kan op de volgende manieren worden toegepast:

Koppeling aan badge: een tijdschema wordt in combinatie met een gebruikersgroep
gekoppeld aan een badge. Er kunnen 3 tijdschema/gebruikersgroep combinaties aan
een badge gekoppeld worden. De relatie van de badge met de gebruikersgroep wordt
dan beperkt door het gekoppelde tijdschema.

Legaal open tijdschema: ook kan een tijdschema worden gebruikt voor het Legaal
Open zetten van een deur in het systeem.
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15.1. Jaarschema
Zoals reeds opgemerkt staat een tijdschema gelijk aan een jaarschema. Ieder jaar schema
is opgebouwd uit 53 weekschema’s, ieder weekschema is opgebouwd uit 7 dag schema’s
en ieder dagschema is bestaat uit maximaal 5 periodes.

figuur 58: Venster ‘Tijd Schema’s’ tabblad ‘Jaar’
Het is mogelijk om 254 verschillende jaarschema’s te definiëren. Er zijn 2 standaard
jaarschema’s:

Jaarschema ‘0’ is genaamd ‘Altijd toegang’ en levert geen beperkingen in tijd. Bij de
aanmaak van een nieuwe badge worden de tijdschema’s automatisch op ‘Altijd
toegang’ gezet.

Jaarschema ‘255’ is genaamd ‘Nooit toegang’ en blokkeert de badge voor alle
tijdstippen.
Aan een badge kunnen 3 gebruikersgroep – tijdschema combinaties gekoppeld worden.
Elke gebruikersgroep – tijdschema combinaties bepaalt de toegang tot die gebruikersgroep
welke wordt beperkt tot de tijden gedefinieerd in het tijdschema.
Door in het kader met de weeknummers, een week te selecteren en vervolgens de ‘Code’ of
de ‘Beschrijving’ van een weekschema te selecteren, kan een jaarschema opgebouwd
worden. Ook kunnen meerdere weken gelijktijdig geselecteerd worden door met de linker
muisknop ingedrukt een blok in het kader te selecteren.
De verschillende ingestelde weekschema's herkent u aan hun kleur. Deze kleur definieert u
bij het samenstellen van de weekschema's, zoals in de volgende paragraaf wordt
beschreven.
Het ‘Status’ veld geeft de huidige systeemstatus met betrekking tot de jaarschema’s aan.
Indien een andere status dan ‘Data Consistent’ wordt gegeven, klik dan op de knop
‘Download’ zodat de data in het systeem geladen wordt.
Belangrijk
De jaar- week- en dagschema’s moeten allemaal afzonderlijk met de knop
‘Download’ worden overgedragen aan het systeem.
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15.2. Weekschema

figuur 59: Venster ‘Tijd Schema’s’ tabblad ‘Week’
Een weekschema bestaat uit 7 dagschema’s. Het is mogelijk om 254 verschillende
weekschema’s te definiëren. Er zijn 2 standaard weekschema’s:

Weekschema ‘0’ is genaamd ‘Altijd toegang’ en levert geen beperkingen in tijd. Dit
weekschema wordt gebruikt voor jaarschema ‘0’, maar kan indien gewenst ook voor
andere jaarschema’s worden gebruikt.

Weekschema ‘255’ is genaamd ‘Nooit toegang’ en blokkeert de toegang voor alle
tijdstippen binnen dat weekschema. Dit weekschema wordt gebruikt voor jaarschema
‘255’, maar kan indien gewenst ook voor andere jaarschema’s worden gebruikt.
Per dag wordt een dagschema ingesteld, daarbij wordt tevens de bij de betreffende
dagschema’s behorende kleur getoond.
Voor de herkenbaarheid kan voor ieder weekschema een eigen kleur worden geselecteerd.
Het ‘Status’ veld geeft de huidige systeemstatus met betrekking tot de weekschema’s aan.
Indien een andere status dan ‘Data Consistent’ wordt gegeven, klik dan op de knop
‘Download’ zodat de data in het systeem geladen wordt.
Belangrijk
De jaar- week- en dagschema’s moeten allemaal afzonderlijk met de knop
‘Download’ worden overgedragen aan het systeem.
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15.3. Dagschema

figuur 60: Venster ‘Tijd Schema’s’ tabblad ‘Dag’
Elk dagschema bestaat uit maximaal 5 periodes. Het is mogelijk om 254 verschillende
dagschema’s te definiëren. De periodes kunnen willekeurig verdeeld zijn over een dag.
Binnen elke periode wordt toegang verleend.
Er zijn 2 standaard dagschema’s:

Dagschema ‘0’ is genaamd ‘Altijd toegang’ en levert geen beperkingen in tijd. Dit
dagschema wordt gebruikt voor het samenstellen van weekschema ‘0’ maar kan ook
voor andere weekschema’s worden gebruikt.

Dagschema ‘255’ is genaamd ‘Nooit toegang’ en blokkeert de toegang voor alle
tijdstippen op die dag. Dit dagschema wordt gebruikt voor het samenstellen van
weekschema ‘255’ maar kan ook voor andere weekschema’s worden gebruikt.
Voor de herkenbaarheid kan voor ieder dagschema een eigen kleur worden geselecteerd.
Onderin het tabblad ‘Dag’ ziet u een balk, die de 24 uur van een dag voorstelt. Hierop zijn
de verschillende gedefinieerde periodes in de voor het betreffende dagschema
geselecteerde kleur weergegeven.
Het ‘Status’ veld geeft de huidige systeemstatus met betrekking tot de dagschema’s aan.
Indien een andere status dan ‘Data Consistent’ wordt gegeven, klik dan op de knop
‘Download’ zodat de data in het systeem geladen wordt.
Belangrijk
Leeseenheden van het type ‘RF Reader’ en ‘IP Reader’ ondersteunen slechts drie
schakelperiodes per dag.
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15.4. Kalender

figuur 61: Venster ‘Tijd Schema’s’ tabblad ‘Kalender’
Het tabblad ‘Kalender’ dient om een andere visuele representatie te geven van de
tijdschema's. Hierin wordt per maand getoond welke dag- en weekschema's gedefinieerd
zijn voor een bepaald jaarschema.
Ook kan hier de weeknummering worden gedefinieerd. De weeknummering is afhankelijk
van 2 parameters:

‘Eerste Week Setting’

‘Eerste dag van de week’

15.4.1. Eerste Week Setting
Onder ‘Eerste Week Setting’ moet worden aangegeven hoe de eerste week van het jaar is
gedefinieerd. Er zijn 3 mogelijkheden:

‘Begint op 1 januari’: week 1 is altijd de week waarin 1 januari valt.

‘Eerste week met meer dan 3 dagen’: week 1 is de eerste week, die minimaal 4 dagen
in het nieuwe jaar heeft.

‘Eerste volle week’: week 1 is de eerste week, die alle 7 dagen in het nieuwe jaar heeft.
Normaal gesproken gaat men er in Nederland vanuit dat de eerste week de week is met
minimaal 4 dagen in het nieuwe jaar. De optie ‘Eerste Week Setting’ moet dan op ‘Eerste
week met meer dan 3 dagen’ staan.
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15.4.2. Eerste dag van de week
Door middel van het selectievak achter ‘Eerste dag van de week’ kan de eerste dag van de
week worden ingesteld. In Nederland gaat men er vanuit dat de eerste dag van de week
‘maandag’ is.
De effecten van het zetten van de parameters ‘Eerste Week Setting’ en ‘Eerste dag van de
week’ zijn direct te zien in het kalender venster.
Belangrijk
Ook de kalender instellingen moeten met de knop ‘Download’ worden
overgedragen aan het systeem.

Belangrijk
Via de menu optie ‘Download’ kunnen de jaar-, week- en dagschema’s in hun
geheel worden overgedragen aan het systeem.

Belangrijk
Voordat een wijziging in de ‘Kalender’ instellingen het gewenste effect heeft, moet
na een download eerst de tijd op alle RCU's gelijk gezet worden.

15.5. Tijdschema’s en RF leeseenheden
RF leeseenheden gaan op een geheel andere manier met tijdschema’s om. De verschillen
zijn:

RF leeseenheden maken gebruik van weekschema’s

Alleen de weekschema’s 0-32 en 255 worden aan een RF leeseenheid overgedragen.

Weekschema’s bestaan uit dagschema’s met maximaal drie schakelperiodes per dag.

Bij het bepalen van de toegangsrechten wordt niet gekeken naar de tijdschema’s die
bij een badge aan een gebruikersgroep zijn gekoppeld.

Bij de RF leeseenheid wordt aan een gebruikersgroep een weekschema gekoppeld. Dit
weekschema beperkt de toegangsrechten voor de gehele gebruikersgroep in tijd.
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16
Remote

De TiSM infrastructuur biedt de mogelijkheid om externe locaties via tijdelijke (niet
permanente) verbinding te onderhouden. Dit kunnen kiesverbindingen zijn welke via
bijvoorbeeld modems of routers worden opgebouwd. Het kunnen echter ook permanente
aanwezige IP verbindingen zijn welke echter niet permanent voor TiSM beschikbaar zijn. In
dit hoofdstuk wordt beschreven hoe deze verbindingen naar verschillende locaties
geconfigureerd moeten worden.
Belangrijk
Dit hoofdstuk heeft geen betrekking op remote locaties welke via een permanent
beschikbare IP verbinding of via huurlijnmodems gekoppeld zijn.
Via menu ‘Database’, optie ‘Remote’ wordt het venster ‘Remote Session’, zoals
weergegeven in figuur 62, geopend.

figuur 62: Venster 'Remote Session'
Belangrijk
TiSM-PC gaat er standaard vanuit dat een controller (concentrator of combi) via de
primaire communicatiepoort voor lokale verbindingen bereikbaar is. Indien een
controller in de tabel in het venster ‘Remote Session’ voorkomt gaat TiSM-PC er
standaard vanuit dat de deze controller via de modem op de primaire
communicatiepoort voor remote sessie te bereiken is.
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Indien het betreffende systeemcomponent op een andere manier met TiSM-PC
moet communiceren, dient dat te worden geconfigureerd op één van de volgende
manieren:
 Communicatie linken en link naar specifieke controllers. Zie hoofdstuk 17.
 Netwerkinstellingen van de IP lezers. Zie hoofdstuk 18.

16.1. Aanmaken remote verbinding
Om aan het systeem duidelijk te maken dat een bepaald systeemcomponent (RCU) via een
modemverbinding benaderd moet worden kiest men de optie ‘Nieuw’ in het menu ‘Wijzig’.
Er wordt een regel aan de tabel toegevoegd en de verschillende velden kunnen worden
ingevuld.

16.1.1. ‘Leeseenheid’
Selecteer in de kolom ‘Leeseenheid’, een leeseenheid die zich op de remote locatie bevind.
In het ‘Address’ veld wordt na het selecteren van een leeseenheid automatisch het RCU
adres van de RCU waaronder de leeseenheid is aangesloten ingevuld.
Maak voor iedere RCU op de remote locatie een nieuwe regel aan. En selecteer een
leeseenheid onder de gewenste RCU.

16.1.2. ‘Address’
Het ‘Address’ veld moet het adres van de RCU op de remote locatie bevatten. Als het RCU
adres bekend is kan deze direct ingevuld worden. Indien gebruik wordt gemaakt van de
selectiemethode zoals bij voorgaande paragraaf is beschreven, dan zal het RCU adres
automatisch ingevuld worden.

16.1.3. ‘Phone Number’
Het ‘Phone Number’ veld is bedoeld voor het telefoonnummer of IP adres waaronder de
remote locatie te bereiken is. Een IP adres wordt opgegeven in het formaat ADRES:POORT
Belangrijk
Indien een remote TCP/IP sessie wordt geconfigureerd dan moet de TCP/IP
verbinding en de daaraan gerelateerde controllers geconfigureerd worden in het
venster ‘Communication Links’ en ‘Controllers’. Zie hoofdstuk 17 voor meer
informatie.

16.1.4. Connect
Een verbinding kan handmatig tot stand worden gebracht door de gewenste verbinding te
selecteren en vervolgens op de knop ‘Connect’ te klikken. De verbinding wordt opgebouwd.
Zodra de verbinding tot stand is gekomen, wordt dit aangegeven door de waarde ‘Yes’ in
het veld ‘Actief’.
Belangrijk
De waarde ‘Yes’ in het ‘Actief’ veld geeft alleen aan dat er communicatie met de
remote locatie mogelijk is. Het geeft echter niet aan of er ook daadwerkelijk met de
systeemcomponenten op de remote locatie gecommuniceerd kan worden.
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Indien een verbinding is opgebouwd maar er niet met de systeemcomponenten op de
remote locatie gecommuniceerd kan worden, dan verschijnt in het ‘Traceren’ venster van
TiSM-PC de mededeling 'RCU .. niet bereikbaar set'.
Op het moment dat communicatie met de remote RCU mogelijk is, wordt de tijd (klok) van
deze RCU automatisch gezet.
Als een remote sessie actief is, worden alle aanwezige meldingen (boekingen en alarmen)
uit de RCU op de remote locatie opgehaald en opgeslagen in de historiedatabase van
TiSM-PC. Indien een download opdracht gestart wordt zullen de gegevens ook gedownload
worden in de RCU’s waarvoor een remote sessie actief is.
Belangrijk
Gegevens welke worden overgedragen aan het systeem via ‘Download’ worden
niet overgedragen aan systeemcomponenten op remote locaties. Een
uitzondering zijn de remote systeemcomponenten waarmee, op het moment van
downloaden, een actieve sessie werd onderhouden.
Voor het uitvoeren van mutaties in systeemcomponenten op een remote locatie
moet dus een sessie met de betreffende systeemcomponenten actief zijn.

16.1.5. Disconnect
Met de knop ‘Disconnect’ kan de huidig actieve remote connectie verbroken worden. Er kan
altijd maar 1 verbinding tegelijk actief zijn. In het veld ‘Session’ is de huidig geselecteerde
verbinding zichtbaar.

16.2. Automatisch verbinding maken
16.2.1.

‘Start’, ‘Stop’ en ‘Geactiveerd’

Het is ook mogelijk om de remote verbindingen automatisch door TiSM-PC zelf te laten
opbouwen en afsluiten. In de velden ‘Start’ en ‘Stop’ kunnen hiertoe de tijden ingevuld
worden waarop de verbinding gemaakt resp. verbroken moet worden.
Als de waarde ‘Yes’ in het veld ‘Geactiveerd’ is ingevuld dan zal TiSM-PC elk etmaal op de
ingevulde tijden bij ‘Start’ en ‘Stop’ de verbinding opbouwen en verbreken.
Om het gehele systeem up-to-date te houden moet periodiek elke systeem component
aangesproken worden. Bij gebruik van meerdere remote locaties kunnen nooit alle systeem
componenten tegelijkertijd bereikt worden. Het is dus zaak om voor elke remote locatie een
‘Start’ en ‘Stop’ tijd in te vullen en te zorgen dat deze intervallen elkaar nooit overlappen.
Bij het downloaden van gewijzigde badge gegevens, moet men rekening houden met het
feit dat de gewijzigde gegevens niet gedownload worden bij remote systeem componenten
die op dat moment niet verbonden zijn. Het is dus de verantwoordelijkheid van de
systeembeheerder om ervoor te zorgen dat de gewijzigde badge gegevens ook worden
gedownload in deze componenten.

16.2.2. ‘DownloadBadges’
Door in het veld ‘DownloadBadges’ de waarde ‘Yes’ in te vullen worden automatisch tijdens
de verbinding alle badges gedownload, waardoor de systeemintegriteit gewaarborgd wordt.
Na een wijziging in de badge database moet dus bij de betreffende remote
systeemcomponenten deze waarde op ‘Yes’ gezet worden. Nadat de badges zijn
gedownload bij een remote locatie wordt ‘DownloadBadges’ automatisch op ‘No’ gezet.
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16.3. Opties
Via het menu ‘Opties’ kunnen de volgende opties worden gekozen:

‘Update Session’
: Downloaden van gewijzigde badges op geselecteerde
sessie. TiSM-PC houdt bij welke badges gewijzigd zijn
vanaf de laatste keer dat een bepaalde remote locatie
gedownload is.


‘Update All Changes’

:

Downloaden van alle gewijzigde badges op alle
sessies. De sessies worden allemaal automatisch
afgewerkt.



‘Download Badges’

:

Downloaden van alle badges op de huidige
geselecteerde sessie.



‘Download All Badges’

:

Downloaden van alle badges op alle sessies. De
sessies worden alle automatisch afgewerkt.



‘Badge System Status’

:

Zie paragraaf 10.7.
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17

Controllers

Indien controllers (concentrators en/of combi’s) niet via de primaire communicatiepoort voor
locale- of remote verbindingen, zoals geconfigureerd via het menu ‘Systeem’, optie
’Settings’, maar via andere communicatiepoorten of netwerkverbindingen bereikbaar zijn,
dan moet dat geconfigureerd worden onder menu ‘Controllers’.

17.1. Communication Links
In het venster ‘Communication Links’ worden alle verbindingen naar controllers, anders dan
de verbindingen via de primaire communicatiepoort voor locale- of remote verbindingen,
geconfigureerd. Het venster ‘Communication Links’ zoals afgebeeld in figuur 63 is als volgt
te bereiken:

Open het venster ‘Controllers’ via menu ‘Database’, optie ‘Controllers’.

Open het venster ‘Communication Links’ via menu ‘Options’, optie ‘Communication
Links’ in het venster ‘Controllers’.

figuur 63: Venster 'Communication Links’
Iedere verbinding heeft een eigen rij in de tabel. In de kolommen van de tabel zijn de voor
iedere verbinding benodigde velden gegeven. Deze velden zijn:

Number

Description

Enabled

Type

RemoteAddress

Port

Timeout

Encryption

Key
In de volgende paragrafen wordt ieder veld apart toegelicht.

17.1.1.

Number

In het veld ‘Number’ staat het volgnummer van de verbinding. Indien een nieuwe verbinding
wordt toegevoegd wordt dit veld automatisch gevuld.
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17.1.2.

Description

In het veld ‘Description’ wordt een korte beschrijving van de verbinding ingevoerd, zodat de
verbinding duidelijk herkenbaar is voor verdere configuratie en beheer.

17.1.3. Enabled
Met behulp van het veld ‘Enabled’ wordt aangegeven of TiSM-PC een geconfigureerde
verbinding al dan niet actief moet onderhouden. Een actieve verbinding wordt aangegeven
met ‘X’ in het ‘Enabled’ veld. Het ‘Enabled’ veld is een selectieveld welke een keuzelijst met
de opties ‘ ‘ en ‘X’ geeft als er op wordt geklikt.

17.1.4.

Type

In het veld ‘Type’ wordt het type van de verbinding aangegeven. Via het selectieveld zijn de
volgende opties te selecteren:

Local

Remote

TCP/IP
In de volgende paragrafen is ieder type verbinding afzonderlijk toegelicht.

17.1.4.1.

Local

Een verbinding van het type ‘Local’ is een verbinding via een locale communicatiepoort,
anders dan de primaire communicatiepoort voor locale- of remote verbindingen. De
gebruikte communicatiepoort (compoort) wordt ingesteld in het veld ‘Port’.
Verbindingen van het type ‘Local’ worden voornamelijk toegepast als er meer dan één
RS485 bus wordt gebruikt voor de totale TiSM infrastructuur.

17.1.4.2. Remote
Een verbinding van het type ‘Remote’ is een niet-permanente dial-up verbinding via een
locale communicatiepoort anders dan de primaire communicatiepoort voor locale- of
remote verbindingen. Verbindingen van het type ‘Remote’ worden geactiveerd tijdens een
periode zoals geconfigureerd in het venster ‘Remote’. Zie voor meer informatie hoofdstuk
16.
Indien een remote verbinding via een locale communicatiepoort is aangesloten wordt de
gebruikte communicatiepoort (compoort) ingesteld in het veld ‘Port’.

17.1.4.3. TCP/IP
Verbindingen van het type ‘TCP/IP’ wordt gebruikt voor alle permanente en niet-permanente
TCP/IP verbindingen naar de controllers. De voor de verbinding noodzakelijke gegevens
worden ingevoerd in de velden:

RemoteAddress

Port

Timeout

Encryption

Key
Indien een niet-permanente TCP/IP verbinding geconfigureerd moet worden, dient het veld
‘Enabled’ leeg te zijn. De verbinding wordt geactiveerd conform het onder menu ‘Remote’
ingestelde schema. Zie ook hoofdstuk 16.

17.1.5. Remote Address
Het ‘Remote Address’ veld wordt gebruikt om het remote IP adres van de controller of
gateway aan te geven. Het adres wordt ingegeven conform het formaat w.x.y.z, waarbij w, x,
y en z een decimale waarde tussen 0 en 255 vertegenwoordigen.
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Belangrijk
Voor niet TCP/IP verbindingen blijft het ‘Remote Address’ veld leeg.

17.1.6. Port
De functie van het ‘Port’ veld is afhankelijk van het type verbinding. In de volgende
paragrafen is per type verbinding de functie aangegeven.

17.1.6.1.

Local

Een verbinding van het type ‘Local’ is een verbinding via een locale communicatiepoort. De
gebruikte communicatiepoort (compoort) wordt ingesteld in het veld ‘Port’.

17.1.6.2. Remote
Een verbinding van het type ‘Remote’ is een niet-permanente dial-up verbinding via
bijvoorbeeld een modem welke is aangesloten op een locale communicatiepoort. De
gebruikte communicatiepoort (compoort) wordt ingesteld in het veld ‘Port’.

17.1.6.3. TCP/IP
Een verbinding van het type ‘TCP/IP’ wordt gebruikt voor alle permanente en nietpermanente TCP/IP verbindingen naar de controllers. De gebruikte TCP poort wordt
ingesteld in het veld ‘Port’. Bij gebruik van de standaard toegepaste Lantronix modules
wordt TCP poort 10001 gebruikt.

17.1.7.

Timeout

TiSM controleert standaard alle permanente verbindingen naar actieve controllers. Als na 5
pogingen geen response van een controller is ontvangen, dan zal TiSM de betreffende
controller als offline melden. TiSM blijft de verbinding controleren en zal bij een ontvangen
response de betreffende controller weer als online melden.
De time-out tijden voor het controleren van verbindingen zijn standaard:

250ms voor lokale- en remoteverbindingen via een lokale compoort.

1.000ms voor TCP/IP verbindingen.
Indien het ‘Timeout’ veld leeg wordt gelaten worden de bovengenoemde standaard
waarden door TiSM gebruikt. Wanneer een langere time-out tijd gewenst is, dan kan in het
‘Timeout’ veld de gewenste time-out tijd in milliseconden worden ingevoerd.

17.1.8. Encryption
Uit veiligheidsoogpunt is het wenselijk om verbindingen via TCP/IP te versleutelen, zodat
eventueel onderschepte data niet terug te lezen is. TiSM biedt de mogelijkheid om
verbinding te versleutelen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de controller de gebruikte
versleuteling ook ondersteund. De standaard toegepaste Lantronix modules worden
uitgeleverd met een firmware welke versleutelde verbindingen ondersteund.
Door middel van het ‘Encryption’ veld wordt aangegeven of de verbinding versleuteld moet
worden. Het ‘Encryption’ veld is een selectieveld welke een keuzelijst met de opties ‘ ‘ en
‘X’ geeft als er op wordt geklikt. Selecteer de optie ‘X’ als versleuteling gewenst is.
De voor de versleuteling gebruikte sleutel wordt ingesteld in het veld ’Key’.

17.1.9. Key
Het ‘Key’ veld wordt gebruikt voor de sleutel van versleutelde verbindingen. Als sleutel moet
een reeks van 16 hexadecimale waardes (00-FF) zonder spaties worden ingevoerd.
Bijvoorbeeld: A4551E3CCAFF52317BB9003AF88861D4
De versleuteling wordt geactiveerd door middel van het ‘Encryption’ veld.
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17.2. Controllers
Alle controllers welke niet via de primaire communicatiepoort voor locale- of remote
verbindingen, zoals geconfigureerd via het menu ‘Systeem’ optie ’Settings’, maar via andere
communicatiepoorten of netwerkverbindingen bereikbaar zijn, moeten in het venster
‘Controllers’ worden geconfigureerd.
Belangrijk
Configureer eerst de verbindingen via het venster ‘Communication Links’ alvorens
de controllers in het venster ‘Controllers’ in te voeren.
Het venster ‘Controllers’ zoals afgebeeld in figuur 64 is te bereiken via menu ‘Database’,
optie ‘Controllers’.

figuur 64: Venster 'Controllers’

Iedere controller heeft een eigen rij in de tabel. In de kolommen van de tabel zijn de voor
iedere controller benodigde velden gegeven. Deze velden zijn:

Enabled

Address

Type

Communication Link

Description

Min Repoll

Max Repoll
In de volgende paragrafen wordt ieder veld apart toegelicht.

17.2.1.

Enabled

Een ‘X’ in het ‘Enabled’ veld geeft aan dat een controller actief is. TiSM zal vervolgens de
betreffende controller in zijn poll cyclus opnemen. Het ‘Enabled’ veld is een selectieveld
welke een keuzelijst met de opties ‘ ‘ en ‘X’ geeft als er op wordt geklikt.

17.2.2. Address
Het ‘Address’ veld wordt gebruikt om het RCU adres aan te geven.
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17.2.3. Type
Het ‘Type’ veld wordt gebruikt om het type RCU aan te geven. De volgende opties zijn
mogelijk:

RCU

RCU 16k

RCU MU

TiSM Mobile

17.2.4. Communication Link
Met het veld ‘Communication Link’ wordt aangegeven welke verbinding (communication
link) wordt gebruikt om met de controller te communiceren. Het veld ‘Communication Link’
is een selectie veld welke een keuzelijst met alle ‘Communication Links’ geeft als er op
wordt geklikt.

17.2.5. Description
Het veld ‘Description’ wordt gebruikt om een beschrijving aan de controller toe te voegen.

17.2.6. Min Repoll
Het veld ‘Min Repoll’ veld wordt gebruikt om de TiSM pollingprocedure te beïnvloeden.
Gebruik dit veld alleen als u precies weet wat u doet!

17.2.7.

Max Repoll

Het veld ‘Max Repoll’ veld wordt gebruikt om de TiSM pollingprocedure te beïnvloeden.
Gebruik dit veld alleen als u precies weet wat u doet!
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18

IP Leeseenheden

De Ethernet Door Controller (EDC) en de IP leeseenheden welke deze EDC als standaard
controller gebruiken, zoals de MiProx PR202IP, LEGIC PR702IP, NEMEF NE35 en NEMEF
NE38, worden door TiSM ondersteund. Alvorens deze leeseenheden in het menu
‘Leeseenheden’ geconfigureerd kunnen worden moeten eerst de bijbehorende Ethernet
controllers onder het menu ‘IP Readers’ worden geconfigureerd.
Belangrijk
Om het menu ‘IP Readers’ te activeren is de IRM module noodzakelijk. Deze
module staat standaard op de TiSM installatie CD en kan zonder additionele
licenties gebruikt worden.
Het venster ‘IP Readers’ verschijnt na door in het menu ‘Database’ voor de optie ‘IP
Readers’ te kiezen.. Het venster ‘IP Readers’ is verdeeld doormiddel van de volgende twee
tabbladen:

Units

Firmware
In de volgende paragrafen worden deze tabbladen nader toegelicht.
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18.1. Tabblad ‘Units’
Het tabblad ‘Units’ toont een overzicht van alle IP readers. Het overzicht bestaat uit een
tabel met in de rijen de IP readers en in de kolommen de bij de readers behorende velden.
Alle velden worden afzonderlijk in de volgende paragrafen toegelicht.
In figuur 65 wordt het venster ‘PR202 IP Units’ met een actief tabblad ‘Units’ getoond. De
eerste drie velden zijn:

Enabled

ConnectionStatus

Downloadstatus
Deze velden zijn statusvelden waarin doormiddel van een symbool de status wordt
aangegeven. Op deze wijze is zeer snel en overzichtelijk de status van alle IP readers
zichtbaar.

figuur 65: Venster 'PR202 IP Units', tabblad 'Units'.

18.1.1. Statusvelden
18.1.1.1.

Enabled

In het overzicht in het venster ‘PR202 IP Units’, tabblad ‘Units’ heeft het veld ‘Enabled’ een
statusindicatie functie. De volgende statussen zijn mogelijk:
De IP reader is ‘Enabled’, zie ook paragraaf 18.1.2.10.
‘ ‘

De IP reader is NIET ‘Enabled’, zie ook paragraaf 18.1.2.10.

18.1.1.2. Connection Status
Het statusveld ‘Connection Status’ geeft de verbindingsstatus aan. De volgende statussen
zijn mogelijk:
Geen verbinding, er wordt geprobeerd de unit te bereiken.
Handshake SSL
Handshake (propietary) encryptie
Verbinding is aktief
Er wordt een firmware update uitgevoerd
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18.1.1.3. Download Status
Het statusveld ‘Download Status’ geeft de downloadstatus aan. De volgende statussen zijn
mogelijk:
Gegevens zijn consistent
Status gegevens onbekend
Gegevens worden gedownload
Fout bij downloaden

18.1.2. Overige velden
De overige velden zoals die worden weergegeven in het overzicht in venster ‘PR202 IP
Units’, tabblad ‘Units’, geven de complete configuratie van de IP reader weer. Deze velden
zijn op een overzichtelijke manier toegankelijk via het venster ‘Wijzig PR202 IP Unit’, zoals
weergegeven in figuur 66.
Het venster ‘Wijzig PR202 IP Unit’ wordt geopend als in venster ‘PR202 IP Units’, tabblad
‘Units’ op een IP reader wordt dubbel geklikt of als in dat venster een IP reader wordt
geselecteerd en via het menu ‘Edit’ in dat venster de optie ‘Change’ wordt gekozen.
Alle velden en opties zoals die beschikbaar zijn in het venster ‘Wijzig PR202 IP Unit’ worden
toegelicht in de volgende paragrafen.

figuur 66: Venster 'Wijzig PR202 IP Unit'.
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18.1.2.1. Lokatie
Het veld ‘Lokatie’ is primaire bedoeld om de leeseenheid een uniek ID te geven. Dit veld
dient dan ook een unieke naam te krijgen. Wordt er geprobeerd een leeseenheid met een
reeds gebruikte naam op te slaan, dan verschijnt de waarschuwing zoals gegeven in figuur
67.

figuur 67: Waarschuwing ‘Wijzig PR202 IP Unit’.

18.1.2.2. Open tijd
De tijd dat het uitgangsrelais bekrachtigt wordt op het moment dat de deur ontgrendeld
moet worden, wordt ingesteld in het veld ‘Open tijd’. De tijd dat het uitgangsrelais
bekrachtigd wordt is mede afhankelijk van het veld ‘Slotsturing’

18.1.2.3. Alarm tijd
De tijd welke wordt ingevoerd bij het veld ‘Alarm tijd’ is de tijd welke de deur mag openstaan
alvorens een “deur te lang open” melding naar TiSM-PC wordt verstuurd.

18.1.2.4. Slotsturing
Het veld ‘Slotsturing’ bepaald hoe het uitgangsrelais wordt aangestuurd nadat een badge
met voldoende rechten is aangeboden of de deur opener ingang kortstondig actief is
gemaakt. De volgende opties zijn mogelijk:





Puls
Puls tot deur sluit
Puls tot deur opent
Toggle



Nemef 4918

:
:
:
:

geeft een puls met de lengte ‘Open tijd’
nog niet geïmplementeerd
nog niet geïmplementeerd
het relais wordt bekrachtigd tot een volgende valide badge wordt
aangeboden of de deur opener knop wordt bediend.
: nog niet geïmplementeerd

18.1.2.5. LED in rust
Met het veld ‘LED in rust’ wordt aangegeven hoe de LED’s van de leeseenheid aangestuurd
moeten worden op het moment dat de leeseenheid in rust is. De volgende opties zijn
mogelijk:

Geen

Rood knipperen

Groen knipperen

18.1.2.6. LO Schedule
Met het veld ‘LO Schedule’ wordt een Legal Open tijdschema aangegeven. Standaard staat
in dit veld de waarde ‘255’ wat overeen komt met ‘Never Access’. Indien hier een ander
tijdschema wordt ingevuld zal het uitgangsrelais bekrachtigd worden conform dat
tijdschema.

18.1.2.7. DO Schedule
Met het veld ‘DO Schedule’ wordt aangegeven hoe de leeseenheid op de ‘Door Opener’
ingang (Ingang 1) moet reageren. Standaard staat in dit veld de waarde ‘0’ wat overeen
komt met ‘Always Access’. Indien hier een ander tijdschema wordt ingevuld zal het
uitgangsrelais bekrachtigd worden conform dat tijdschema.
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18.1.2.8. Ingang 1
Met het selectieveld ‘Ingang 1’ wordt aangegeven hoe ingang 1 zich moet gedragen. De
opties zijn ‘Hoog actief’ en ‘Laag actief’.
Belangrijk
De ingangen van de IP reader zijn intern voorzien van een pull-up weerstand.
Indien voor de optie ‘Hoog actief’ wordt gekozen zal een niet aangesloten ingang
actief zijn.

Belangrijk
De functies van de twee ingangen zijn als volgt vast ingesteld:
- Ingang 1: deuropener (drukknop)
- Ingang 2: deurstandsignalering

18.1.2.9. Ingang 2
Zie paragraaf 18.1.2.8, Ingang 1.

18.1.2.10. Enabled
Door het veld ‘Enabled’ wordt bepaald of TiSM-PC al dan niet communicatie met de IP
reader onderhoud. Als het veld ‘Enabled’ leeg is wordt geen communicatie onderhouden,
waardoor wijzigingen niet worden doorgevoerd en logging- en statusinformatie niet aan
TiSM wordt doorgegeven.
Gewoonlijk zal bij een actieve leeseenheid in het veld ‘Enabled’ een vinkje moeten staan,
zodat communicatie met de IP reader wordt onderhouden.
Belangrijk
De IP reader zal onafhankelijk van het ‘Enabled’ veld werken met de in de IP reader
aanwezige database. Het ‘Enabled’ veld heeft wel invloed op het bijwerken van de
database.

18.1.2.11. Communicatie met PR202 IP
Binnen het kader ‘Communicatie met de PR202 IP’ in venster ‘Wijzig PR202 IP Unit’ staan
de volgende gegevens vermeld:

Wijze van communicatie

MAC adres van de IP reader

IP adres van de IP reader

Status van de verbinding
Met behulp van de knop ‘Wijzigen’ binnen het kader ‘Communicatie met de PR202 IP’ is de
wijze van communicatie te wijzigen en de aan de configuratie gerelateerde IP reader te
selecteren of te wijzigen.
Na het klikken op de knop ‘Wijzigen’ wordt het venster ‘Deuren Zoeken & Selecteren’, zoals
weergegeven in figuur 68, weergegeven.
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figuur 68: Venster 'Deuren Zoeken & Selecteren'.

18.1.2.11.1 Communicatie op basis van MAC-adres
Indien gekozen wordt voor de optie ‘Communicatie op basis van MAC-adres’, zal TiSM-PC
met behulp van een discovery protocol een lijst met beschikbare IP readers tonen. Van uit
deze lijst is de gewenste unit te selecteren.
Belangrijk
Hoewel de identificatie van de unit op basis van het MAC-adres wordt uitgevoerd
is de communicatie met de unit op basis van het TCP/IP protocol. Het is dus
noodzakelijk dat de unit een IP adres heeft waarmee TiSM-PC kan communiceren.

Belangrijk
De optie ‘Communicatie op basis van MAC-adres werkt alleen voor units in
hetzelfde Ethernet broadcast domain als TiSM-PC.

18.1.2.11.2

Communicatie op basis van IP-adres

Indien gekozen wordt voor de optie ‘Communicatie op basis van IP-adres’, zal TiSM-PC de
IP reader op basis van het IP-adres benaderen en identificeren. Indien de reader door een
andere reader met hetzelfde IP adres wordt vervangen zal dit geen invloed hebben op de
werking.
Als de optie ‘Communicatie op basis van IP-adres’ geselecteerd is moeten het IP adres en
de TCP poort worden ingevuld in de velden ‘IP’ en ‘Poort’.



In het veld ‘IP’ moet het IP adres van de IP reader komen te staan en wordt ingegeven
conform het formaat w.x.y.z, waarbij w,x,y en z een decimale waarde tussen 0 en 255
vertegenwoordigen.
In het veld ‘Poort’ wordt het TCP poortnummer ingegeven als een decimale waarde
tussen 1 en 65535. Voor directe communicatie met een IP reader MOET TCP poort
35746 gebruikt worden. Aanpassen van dit poortnummer is alleen noodzakelijk indien
de IP reader via bijvoorbeeld een gateway benaderd moet worden.
Belangrijk
Wijzig het TCP poort nummer alleen als u precies weet wat u doet.
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18.1.2.12. Netwerkinstellingen in de PR202IP
Binnen het kader ‘Netwerkinstellingen in de PR202 IP’ in venster ‘Wijzig PR202 IP Unit’ staan
de volgende gegevens vermeld:

Het MAC adres van de IP reader

De wijze waarop een IP adres verkregen moet worden

Het IP adres van de IP reader

Het subnetmasker behorende bij het IP adres

Het adres van de default gateway voor de IP reader
De genoemde parameters zijn de parameters zoals die zijn ingesteld in de IP reader. Door
op de knop ‘Wijzigen’ binnen het kader ‘Netwerkinstellingen in de PR202 IP’ te klikken
kunnen deze parameters in de IP reader gewijzigd worden.
Belangrijk
Wijzigen van de instellingen in de IP reader is alleen mogelijk indien er een goed
functionerende IP verbinding met de IP reader is. Indien op de knop ‘Wijzigen’
wordt geklikt op het moment dat er geen verbinding is verschijnt de waarschuwing
zoals gegeven in figuur 69.

figuur 69: Waarschuwing 'Wijzig PR202 IP Unit'.
Als er een goed werkende IP verbinding met de IP reader is en er op de knop ‘Wijzigen’
binnen het kader ‘Netwerkinstellingen in de PR202 IP’ wordt geklikt, dan zal het venster
‘Netwerkinstellingen in PR202 IP’ worden getoond.

figuur 70: Venster 'Netwerkinstellingen in PR202 IP'.
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18.1.2.12.1

Netwerkinstellingen verkrijgen via DHCP

Als de optie ‘Netwerkinstellingen verkrijgen via DHCP’ wordt geselecteerd en opgeslagen,
dan zal de IP reader de benodigde netwerkinstellingen opvragen bij een DHCP server.
Indien er geen DHCP server aanwezig is zal de IP reader geen netwerkinstellingen
ontvangen en is communicatie met de IP reader niet mogelijk.

18.1.2.12.2

Netwerkinstellingen verkrijgen via AUTO-IP

Als de optie ‘Netwerkinstellingen verkrijgen via AUTO-IP’ wordt geselecteerd en
opgeslagen, dan zal de IP reader de benodigde netwerkinstellingen eerst opvragen bij een
DHCP server. Indien er geen DHCP server aanwezig is, zal de IP reader zelf zijn
netwerkinstellingen maken vanuit de zogenaamde automatic IP address range.
De automatic IP address range is een range IP adressen van 169.254.0.0 tot
169.254.255.255 met het bijbehorende subnetmasker 255.255.0.0.
Belangrijk
Communicatie met een IP reader welke een adres uit de automatic IP address
range heeft aangenomen is alleen mogelijk indien TiSM-PC een adres in dezelfde
range heeft.

18.1.2.12.3

Vast IP adres

Indien de optie ‘Vast IP adres’ gekozen en opgeslagen wordt, dan zal de IP reader de bij
deze optie ingestelde netwerkinstellingen aannemen en behouden. De volgende instellingen
moeten gemaakt worden:

IP adres

Subnet Mask

Default Gateway
Belangrijk
Indien de IP reader zich niet in hetzelfde Ethernet broadcast domain als TiSM-PC
bevind, moet altijd voor de optie ‘Vast IP adres’ worden gekozen. Raadpleeg
tevens de handleiding van de PR202 IP.

18.1.2.12.4

Opslaan in Unit

Na dat de gewenste optie is geselecteerd en eventueel aanvullende instellingen zijn
gemaakt kunnen de instellingen worden opgeslagen in de IP reader door op de knop
‘Opslaan in Unit’ te klikken.
Na het klikken op de knop ‘Opslaan in Unit’ wordt het venster ‘Opslaan netwerk
instellingen’, zoals weergegeven in figuur 71, getoond. Als de gegevens door de IP reader
zijn overgenomen wijzigt het scherm zoals weergegeven in figuur 71. Klik op de knop ‘OK’
om verder te gaan.
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figuur 71: Mededeling 'Opslaan netwerk instellingen'.

figuur 72: Mededeling 'Opslaan netwerk instellingen'.

18.1.2.13. RCU Address
De IP reader heeft een eigen deurcontroller. Daarom moet de IP reader een RCU adres
krijgen. Het RCU adres dat de IP reader moet krijgen wordt ingevuld in het veld ‘RCU
Address’ in het venster ‘Wijzig PR202 IP Unit’.
Het RCU adres voor een IP reader mag liggen tussen 1 en 32768. Omdat voor de reguliere
RCU’s de adressen tussen 1 en 128 gebruik worden, wordt geadviseerd om de RCU
adressen voor de IP readers niet in deze range te kiezen.
Belangrijk
De ERM module kan RCU adressen tussen 1 en 256 adresseren. Het kan
noodzakelijk zijn hier rekening mee te houden bij de keuze van RCU adressen voor
de IP readers.
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18.2. Tabblad ‘Firmware’

figuur 73: Venster 'PR202 IP Units', tabblad 'Firmware'.
Het tabblad ‘Firmware’ geeft een overzicht van alle IP readers met de daarin aanwezige
firmware. Daarnaast is het mogelijk om de IP readers van een andere firmware te voorzien.

18.2.1. Firmware bestand
Het veld ‘Firmware bestand’ is bedoeld om het pad naar een firmware bestand aan te
geven welke als referentie zal dienen voor de firmware status. Door op de knop ‘Selecteren’
te klikken kan het gewenste firmware bestand geselecteerd worden. Na selectie van een
firmware bestand zal in het veld ‘Versie’ de versie van het geselecteerde firmware bestand
worden getoond.

18.2.2. Statusvelden
In de tabel op het tabblad ‘Firmware’ is voor iedere IP reader een rij aanwezig met in de
kolommen de statusvelden:

Unit

Versie

Status

Update

Start

Upload

Herstart Verbinden

18.2.2.1. Unit
Het veld ‘Unit’ geeft ter identificatie de unieke naam van de IP reader.

18.2.2.2. Versie
In het statusveld ‘Versie’ wordt de versie van de in de IP reader aanwezige firmware
getoond.

18.2.2.3. Status
Het statusveld ‘Status’ geeft de firmware status van de IP reader aan. Hierbij wordt de
firmware zoals aangegeven bij ‘Firmware bestand’ als referentie gebruikt. De volgende
statussen zijn mogelijk:
De firmware in de IP reader is gelijk aan de geselecteerde firmware
De firmware in de IP reader is niet gelijk aan de geselecteerde firmware
Status gegevens onbekend
Er wordt een firmware update uitgevoerd
Fout bij downloaden
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18.2.2.4. Update
Indien in het statusveld ‘Update’ een vinkje wordt gezet, dan zal de firmware in de
betreffende IP reader bij het klikken op de knop ‘Update aangevinkte deuren’ worden
vervangen door de geselecteerde firmware.

18.2.2.5. Start
De statusvelden ‘Start’, ‘Upload’, ‘Herstart’ en ‘Verbinden’ geven de voortgang van een
firmware update aan. Per veld wordt de status van het betreffende deel proces als volgt
aangegeven:
Het deelproces is loopt
Het deelproces is afgerond
Het deelproces is mislukt
Als alle deelprocessen zijn afgerond is de firmware update geslaagd en worden de
statusvelden ‘Start’, ‘Upload’, ‘Herstart’ en ‘Verbinden’ weer gewist.

18.2.2.6. Upload
Zie paragraaf 18.2.2.5, Start

18.2.2.7. Herstart
Zie paragraaf 18.2.2.5, Start

18.2.2.8. Verbinden
Zie paragraaf 18.2.2.5, Start

18.3. Een tweede leeseenheid op dezelfde controller
Op de ethernet controller van de IP leeseenheid is een tweede leeseenheid aan te sluiten.
Raadpleeg hiervoor de installatie handleiding van de betreffende IP leeseenheid.
In het venster ‘PR202 IP Units’ zijn geen aanvullende instellingen noodzakelijk met
betrekking tot de tweede leeseenheid. Alle instellingen die voor de eerste leeseenheid zijn
gemaakt gelden ook voor de tweede leeseenheid.
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19

RF Leeseenheden

TiSM biedt volledige integratie en configuratie mogelijkheden voor de volgende draadloze
toegangscontrole producten:

De THOMAS offline beslagen, TH02 en TH12.

De THOMAS online beslagen, TH04 en TH14.

NEMEF Radaris Evolution beslagen en NE39 leeseenheden met offline licentie.

NEMEF Radaris Evolution beslagen en NE39 leeseenheden met online licentie.

Het Brondool elektronische celdeurbeslag.
Alvorens deze leeseenheden in het menu ‘Leeseenheden’ geconfigureerd kunnen worden
moeten eerst de noodzakelijke draadloze verbindingen in het menu ‘RF Leeseenheden’
worden geconfigureerd.
Belangrijk
Om het menu ‘RF Leeseenheden’ te activeren is de TTM module noodzakelijk.
Deze module staat standaard op de TiSM installatie CD en kan zonder additionele
licenties gebruikt worden.
Het venster ‘RF Leeseenheden’ verschijnt door in het menu ‘Database’ voor de optie ‘RF
Leeseenheden’ te kiezen. Het venster ‘RF Leeseenheden’ is verdeeld doormiddel van de
volgende drie tabbladen:

TAP

Readers

Settings
In de volgende paragrafen worden deze tabbladen nader toegelicht. Daarbij wordt omwille
van de duidelijkheid een afwijkende volgorde aangehouden.
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19.1. Tabblad ‘Settings’
Op het tabblad ‘Settings’ worden een aantal instellingen gemaakt welke uniform voor alle
beheerde RF leeseenheden gelden. Het betreft instellingen met de wijze waarop een badge
gelezen moet worden en instellingen met betrekking tot beveiliging van badges en
communicatie.
In figuur 74 is het tabblad ‘Settings’ in het venster ‘RF Readers’ weergegeven.

figuur 74: Venster 'RF Readers', tabblad 'Settings'

19.1.1. RF Communicatie
19.1.1.1.

AES RF key

Alle communicatie tussen TiSM-PC en de RF leeseenheden is AES versleuteld. De AES
sleutel (128 bits) wordt eenmalig binnen TiSM ingevoerd in de vorm van 32 hexadecimale
tekens (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F). Deze 32 tekens (128 bits) lange sleutel wordt
ingevoerd in het veld ‘AES RF key’.
Om op een eenvoudige wijze na installatie een willekeurige AES sleutel in te voeren, kan
gebruik worden gemaakt van de knop ‘Genereer’. Bij het klikken op deze knop wordt het
veld ‘AES RF key’ met een willekeurige AES sleutel gevuld. Elke keer dat op deze knop
wordt geklikt wordt een nieuwe sleutel gegenereerd.
Belangrijk
Noteer de ingevoerde of gegenereerde AES sleutel en archiveer deze zorgvuldig
bij de projectgegevens. Na overdracht van deze sleutel aan de leeseenheden kan
alleen nog met behulp van deze AES sleutel met de RF leeseenheden worden
gecommuniceerd. De sleutel om reden van veiligheid na het opslaan niet meer
zichtbaar of zichtbaar te maken.
Indien de gewenste AES sleutel is ingevoerd of gegenereerd, kan deze worden opgeslagen
door op de knop ‘Save’ te klikken. Zodra op de knop ‘Save’ wordt geklikt verschijnt het
onderstaande waarschuwingsvenster.
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figuur 75: waarschuwingsvenster 'AES key'
Klik op ‘OK’ om door te gaan. De ingevoerde of gegenereerde sleutel wordt opgeslagen en
in het veld ‘AES RF key’ worden om reden van veiligheid alleen nog sterretjes getoond. De
AES sleutel kan niet meer zichtbaar gemaakt worden.

19.1.1.2. Stream saved meldingen weergeven
Indien een vinkje bij de optie ‘Stream saved meldingen weergeven’ wordt gezet, wordt in het
‘Traceren’ venster een melding weergegeven indien er succesvol data vanuit TiSM-PC naar
een RF leeseenheid is overgedragen. Met name tijdens het in bedrijfstellen of voor andere
servicedoeleinden kan dit erg handig zijn.

19.1.2. Kaartcommunicatie
Belangrijk
Deze paragraaf is niet van toepassing op de NEMEF Radaris Evolution producten.

19.1.2.1. Datalocatie
Onder ‘Datalocatie’ kan worden ingesteld hoe en waar de kaartlezer de toegangscode op
de kaart moet vinden. De opties zijn:

UID: de kaartlezer leest het unieke serienummer (UID) van de kaart

Sector: de kaartlezer leest de toegangscode uit de in het veld ‘Sector No.’ aangegeven
sector. De plaats en de lengte van de te lezen informatie wordt ingesteld in de velden
‘Positie’, ‘Blocknummer’ en ‘Lengte’.

AID: de kaartlezer zoekt in de Mifare Application Directory (MAD) de Application ID
(AID) welke is ingegeven bij het veld ‘AID’. Vervolgens haalt de lezer de toegangscode
uit de in de MAD aangegeven sector. De plaats en de lengte van de te lezen informatie
wordt ingesteld in de velden ‘Positie’, ‘Blocknummer’ en ‘Lengte’.

AID+Sector: de kaartlezer probeert eerst om aan de hand van het in het veld ‘AID’
ingevoerde AID een sector uit de MAD te krijgen. Indien geen MAD aanwezig is of het
gewenste AID niet in de MAD voorkomt, dan zal de kaartlezer de toegangscode uit de
sector lezen welke staat ingesteld in het veld ‘Sector No.’. In beide gevallen wordt de
plaats en de lengte van de te lezen informatie ingesteld in de velden ‘Positie’,
‘Blocknummer’ en ‘Lengte’.

19.1.2.1.1 AID
Indien de datalocatie ‘AID’ of ‘AID+Sector’ is ingesteld, moet in het veld ‘AID’ de gewenste
Application ID worden ingegeven. Het AID wordt ingevoerd als een 4 tekens lange
hexadecimale waarde.

19.1.2.1.2 Sector No.
Indien de datalocatie ‘Sector’ of ‘AID+Sector’ is ingesteld, moet in het veld ‘Sector No.’ de
gewenste sector worden ingegeven. Het sector nummer wordt ingevoerd als een decimale
waarde.
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19.1.2.1.3 Positie
Indien de datalocatie ‘Sector’, ‘AID’ of ‘AID+Sector’ is ingesteld, moet in het veld ‘Positie’
de plaats, binnen het in het veld ‘Blocknummer’ aangegeven block van de in het veld
‘Sector No.’ aangegeven sector, van de eerste byte van de te lezen informatie worden
ingesteld. De positie wordt ingevoerd als een decimale waarde.

19.1.2.1.4 Blocknummer
Indien de datalocatie ‘Sector’, ‘AID’ of ‘AID+Sector’ is ingesteld, moet in het veld
‘Blocknummer’ worden aangegeven in welk block van de in het veld ‘Sector No.’
aangegeven sector de te lezen informatie staat. Het blocknummer wordt ingevoerd als een
decimale waarde.

19.1.2.1.5 Lengte
Indien de datalocatie ‘Sector’, ‘AID’ of ‘AID+Sector’ is ingesteld, moet in het veld ‘Lengte’
worden aangegeven hoeveel bytes aan informatie moet worden gelezen. Omdat de RF
leeseenheden per badge maximaal 4 bytes opslaan, is de maximale lengte 4 bytes. Indien
een kortere lengte wordt ingegeven wordt de gelezen informatie aan de meest significante
zijde met nullen tot 4 bytes aangevuld. De lengte wordt ingevoerd als een decimale waarde.

19.1.2.2. Key
Voor het lezen van de toegangscode uit een sector moet de lezer weten op welke wijze de
data in de sector tegen lezen beveiligd is. De verschillende opties zijn:

Key A, fixed

Key B, fixed

Key A, AES Diversity key (MiProx AES implementatie)

Key B, AES Diversity key (MiProx AES implementatie)

19.1.2.2.1 Fixed
Indien gebruik word gemaakt van een vaste sleutel (Key A of Key B) voor het lezen van de
sector, moet de betreffende sleutel in het veld ‘Fixed’ worden ingevoerd. De sleutel moet
worden ingevoerd als hexadecimale waarde van 12 tekens.

19.1.2.2.2 AES Diversity
Indien gebruik word gemaakt van de MiProx AES implementatie, waarbij een AES diversity
key (Key A of Key B) voor het lezen van de sector wordt gebruikt, moet de benodigde AES
sleutel, waarmee de diversity key (Key A of Key B) is versleuteld, in het veld ‘AES Diversity’
worden ingevoerd. De 128 bit AES sleutel moet worden ingevoerd als hexadecimale waarde
van 32 tekens.

19.1.2.2.3 AES CMAC Data check
Indien gebruik word gemaakt van de MiProx AES implementatie, waarbij een AES diversity
key (Key A of Key B) voor het lezen van de sector wordt gebruikt is de leeseenheid tevens
de data integriteit controleren. Daarvoor moet een vinkje gezet worden bij ‘AES CMAC Data
check’.

19.1.2.2.4 Key A / Key B
Zowel bij gebruik van een fixed sleutel als bij gebruik van een AES diversity key, moet
worden aangegeven of Key A of Key B voor het lezen van de sector gebruikt moet worden.
De selectie wordt gemaakt door ‘Key A’ of ‘Key B’ te selecteren.
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19.2. Tabblad ‘TAP’
De communicatie tussen TiSM-PC en de RF leeseenheden loopt via speciale Access Points
(TAP’s) of een Programbox (TPB). Binnen TiSM moet worden aangegeven welke TAP’s
en/of TPB’s hiervoor gebruikt kunnen worden.
De configuratie en het beheer van de TAP’s en TPB’s wordt gedaan op het tabblad ‘TAP’
van het venster ‘RF Readers’, zoals weergegeven in figuur 76.

figuur 76: Venster 'RF readers' tabblad 'TAP'
Het tabblad bevat een tabel met de volgende kolommen:

Name

Type

IP

MAC

RCU

Port

Enabled

Status

Version

RF Reader Firmware
In de volgende paragrafen wordt eerst uitgelegd hoe TAP’s worden toegevoegd en
beheerd. Aan de hand van die informatie zal de betekenis van de kolommen en hun inhoud
ook duidelijk worden. Vanaf paragraaf 19.2.2 wordt uitgelegd hoe een Programbox kan
worden toegevoegd.
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19.2.1. Configuratiemenu op het tabblad ‘TAP’
Op het tabblad ‘TAP’ kan een configuratiemenu worden geactiveerd door met de rechter
muisknop op door op een willekeurig kolom, met uitzondering van de kolom ‘Enabled’, te
klikken. In deze paragraaf wordt het configuratiemenu, zoals weergegeven in figuur 77,
toegelicht.

figuur 77: Menu op tabblad 'TAP'
Voor de duidelijkheid wordt bij de uitleg van de verschillende menuopties afgeweken van de
volgorde van de optie in het menu.

19.2.1.1. Set IP
De communicatie tussen een TAP en TiSM-PC is op basis van het TCP/IP protocol. Daarom
moet iedere nieuwe TAP van een IP adres worden voorzien.
Belangrijk
Voordat het IP adres van een TAP aangepast kan worden moet op het gebruikte
netwerk IP adres 192.168.10.10 vrij zijn en moet TiSM-PC met divices in het
genoemde netwerk kunnen communiceren. Pas zo nodig de netwerkinstellingen
van de computer waarop TiSM-PC draait aan.
Het invoeren of aanpassen van het IP adres van een TAP gaat als volgt:

Verwijder de voedingsspanning van de TAP waarvan het IP adres aangepast moet
worden.

Zet dipswitch 1 in de TAP op ‘ON’

Sluit de voedingsspanning van de TAP weer aan. De TAP heeft nu het IP adres
192.168.10.10.

Selecteer op het tabblad ‘TAP’ in het venster ‘RF Reader’ de TAP met de naam ‘Default’
en het IP adres ‘192.168.10.10. Deze TAP in na installatie van TiSM-PC standaard
aanwezig. Mocht deze TAP niet meer aanwezig zijn, maak dan een nieuwe TAP aan
met de aangegeven naam en IP adres. Zie paragraaf 19.2.1.2.

Kies in het configuratie menu de optie ‘Set IP’

Het venster ‘Set IP adres’, zoals weergegeven in figuur 78, wordt geopend.

Vul het IP adres, het subnetmasker en de default gateway in. Indien voor de
communicatie geen default gateway noodzakelijk is, moet in het veld ‘Default Gateway’
hetzelfde IP adres als in het veld ‘IP’ worden ingevuld.
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figuur 78: Venster 'Set IP adres'



Klik op de knop ‘Set’ om de ingestelde gegevens aan de TAP over te dragen.
Indien de gegevens succesvol door de TAP zijn opgeslagen verschijnt het venster ‘Set
IP adres’ met de mededeling ‘IP adres gezet’, zoals weergegeven in figuur 79.

figuur 79: Venster 'Set IP adres'





Klik op de knop ‘OK’ om het venster te sluiten.
Verwijder de voedingsspanning van de TAP.
Zet dipswitch 1 in de TAP weer op ‘Off’
Sluit de voedingsspanning op de TAP weer aan. De TAP heeft nu het ingestelde IP
adres.

Om met de TAP te kunnen communiceren, moet eerst een nieuwe TAP binnen TiSM-PC
worden aangemaakt. Zie paragraaf 19.2.1.2.

19.2.1.2. Toevoegen TAP
Met de menuoptie ‘Toevoegen TAP’ kunnen nieuwe TAP’s worden toegevoegd. Het
toevoegen van een TAP gaat als volgt:

Klik met de linker muisknop op de optie ‘Toevoegen TAP’.

Er verschijnt een venster met de vraag “Wilt u een TAP toevoegen?” Klik in dat venster
op de knop ‘OK’.

Het venster ‘TAP’ verschijnt, zoals weergegeven in figuur 80.

Vul de lege velden in met de juiste gegevens. Een toelichting op de verschillende
velden is onderstaand gegeven.

Klik op de knop ‘Save’ om de ingevoerde gegevens op te slaan.

figuur 80: Venster 'TAP'

19.2.1.2.1 Naam
In het veld ‘Naam’ moet een naam voor de TAP worden ingevoerd. Deze naam heeft een
label functie, zodat de TAP voor de beheerder herkenbaar is.
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19.2.1.2.2 IP
In het veld IP moet het IP adres van de TAP worden ingevoerd. Dit is het adres dat via de
menuoptie ‘Set IP’ aan de TAP is gegeven.

19.2.1.2.3 RCU
Aan een TAP moet een RCU adres worden toegewezen, zodat de TAP binnen TiSM
adresseerbaar is. In het veld ‘RCU’ moet daarom een vrij RCU adres tussen 1 en 32768
worden ingevuld.
LET OP!
TiSM controleert niet of het ingevoerde RCU adres reeds aan een ander device is
toegewezen. Dubbele RCU adressen kunnen de werking van de gehele installatie
nadelig beïnvloeden.

19.2.1.2.4 Poort
De TCP poort welke voor de communicatie met de TAP moet worden gebruikt is standaard
reeds ingevuld op 35745. Dit poort nummer is in de TAP vast ingesteld. Het veranderen van
het veld ‘Poort’ heeft dus alleen zin bij bijvoorbeeld gerouteerde verbindingen, waarbij TiSMPC niet rechtstreeks met de TAP communiceerde.

19.2.1.2.5 Enable
Indien de ingestelde TAP direct actief gemaakt moet worden, zet dan een vinkje bij ‘Enable’.
Het activeren van de TAP mag ook op een ander moment.

19.2.1.3. Edit TAP
Een reeds geconfigureerde TAP kan als volgt worden aangepast:

Selecteer op het tabblad ‘TAP’ in het venster ‘RF Reader’ de gewenste TAP.

Kies in het configuratie menu de optie ‘Edit TAP’

Het venster ‘TAP’ verschijnt met alle actuele gegevens.

Muteer de gewenste velden (zie ook paragraaf 19.2.1.1).

Klik op de knop ‘Save’ om de gegevens op te slaan.

19.2.1.4. Verwijderen TAP
Een reeds geconfigureerde TAP kan als volgt worden verwijderd:

Selecteer op het tabblad ‘TAP’ in het venster ‘RF Reader’ de gewenste TAP.

Kies in het configuratie menu de optie ‘Verwijderen TAP’

Er verschijnt een venster waarin om bevestiging wordt gevraagd.

Klik op de knop ‘OK’ om de geselecteerde TAP definitief te verwijderen.

19.2.1.5. Upgrade firmware
De actuele firmwareversie van elke TAP wordt weergegeven in de kolom ‘Version’. De
firmware van een TAP kan via het netwerk worden geüpgrade. Daarvoor wordt bij een
nieuwe TiSM release de laatste op dat moment beschikbare firmware meegeleverd.
LET OP!
Voer alleen een firmware upgrade uit als daar een reden toe is.
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De firmware van een TAP kan als volgt worden geüpgrade:

Selecteer op het tabblad ‘TAP’ in het venster ‘RF Reader’ de gewenste TAP.

Kies in het configuratie menu de optie ‘Upgrade firmware’

Het venster ‘Upgrade firmware TAP’, zoals weergegeven in figuur 81, wordt geopend.

figuur 81: Venster 'Upgrade Firmware TAP'



Klik op de knop ‘Select file’ om het gewenste firmware bestand te selecteren.
Het venster ‘Openen’, zoals getoond in figuur 82, wordt geopend.

figuur 82: Venster 'Openen'



Selecteer het gewenste firmware bestand en klik op de knop ‘Openen’.
Standaard staan de firmware bestanden op de volgende locatie:
C:\Program Files\TiSM\TismPC\Firmware\TAP
In het venster ‘Upgrade Firmware TAP’ wordt het geselecteerde firmware bestand en
de Firmware versie getoond. Klik op de knop ‘Upgrade’ om de geselecteerde TAP met
deze firmware te upgraden.

figuur 83: Venster 'Upgrade Firmware TAP'


Tijdens het upgraden wordt een voortgangsindicator en de status getoond, zoals
weergegeven in figuur 84.
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figuur 84: Venster 'Upgrade Firmware TAP', voortgangsindicatie.


Zodra het upgrade proces volledig is afgerond veranderd de status in ‘Upgrade
geslaagd’ en wordt de knop ‘OK’ actief. Klik op de knop ‘OK’ om het venster te sluiten.

figuur 85: Venster 'Upgrade Firmware TAP', Status: 'Upgrade geslaagd'.

19.2.1.6. Download RF Reader firmware
De firmware van de RF leeseenheden kunnen draadloos worden geüpgrade. Het upgraden
van de firmware van een RF leeseenheid wordt behandeld in paragraaf 19.3.5. Omdat de
RF leeseenheden hun firmware van de TAP waarmee zij communiceren betrekken, moet
iedere TAP van de laatste firmware voor RF leeseenheden worden voorzien.
De actuele firmwareversie voor RF leeseenheden waarover iedere TAP beschikt wordt
weergegeven in de kolom ‘RF Reader firmware’. Het downloaden (uploaden) van de RF
reader firmware naar de TAP werkt als volgt:

Selecteer op het tabblad ‘TAP’ in het venster ‘RF Reader’ de gewenste TAP.

Kies in het configuratie menu de optie ‘Download RF Reader firmware’

Het venster ‘Download RF Reader firmware to TAP’, zoals weergegeven in figuur 86,
wordt geopend.

figuur 86: Venster 'Download RF Reader firmware to TAP'




Klik op de knop ‘Select file’ om het gewenste firmware bestand te selecteren.
Het venster ‘Openen’, zoals getoond in figuur 87, wordt geopend.
Selecteer het gewenste firmware bestand en klik op de knop ‘Openen’.
Standaard staan de firmware bestanden op de volgende locatie:
C:\Program Files\TiSM\TismPC\Firmware\RF
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figuur 87: Venster 'Openen'


In het venster ‘Download RF Reader firmware to TAP’ wordt het geselecteerde firmware
bestand en de Firmware versie getoond. Klik op de knop ‘Download’ om de RF reader
firmware bij de geselecteerde TAP te downloaden.

figuur 88: Venster 'Download RF Reader firmware to TAP'


Tijdens het downloaden wordt een voortgangsindicator en de status getoond, zoals
weergegeven in figuur 89.

figuur 89: Venster 'Download RF Reader firmware to TAP', voortgangsindicatie


Zodra het download proces volledig is afgerond veranderd de status in ‘Firmware
download geslaagd’ en wordt de knop ‘OK’ actief. Klik op de knop ‘OK’ om het venster
te sluiten.

figuur 90: Venster 'Download RF Reader firmware to TAP'
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19.2.2. Programbox
Alvorens een programbox binnen TiSM PC kan worden toegevoegd moet o.a. eerst de USB
driver voor de Programbox worden geïnstalleerd. Raadpleeg de handleiding van de
Programbox voor een toelichting op de voorbereidende werkzaamheden.
Het toevoegen van een Programbox binnen TiSM PC gaat als volgt:

Sluit de nieuwe Programbox aan op de USB poort van de computer waarop TiSM PC
actief is.

Zodra de Programbox door Windows is geaccepteerd zal TiSM PC het venster zoals
getoond in figuur 91 weergeven.

figuur 91: Nieuwe Programbox



Klik op de knop ‘OK’ om de Programbox in de database toe te voegen.
Het venster zoals weergegeven in figuur 92 wordt getoond.

figuur 92: Venster 'Thomas Program Box'




Voer een zinvolle naam in voor de Programbox en geef de Programbox een uniek RCU
adres onder de 32.768
Klik op de knop ‘Save’ om de ingevoerde gegevens op te slaan.
In het venster ‘RF Readers’ op het tabblad ‘TAP’ is nu de nieuwe Programbox
toegevoegd. Zie figuur 93.

figuur 93: Venster 'RF Readers’, tabblad ’TAP'

19.2.2.1. Beheer van de Programbox
Het beheer van de programbox werkt vrijwel hetzelfde als dat van een TAP. Raadpleeg voor
meer informatie over het beheer en bijvoorbeeld het uitvoeren van een firmware-upgrade de
paragrafen welke betrekking hebben op de TAP.
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19.3. Tabblad ‘Readers’
Alle leeseenheden worden binnen TiSM via de optie ‘Leeseenheden’ in het menu ‘Database’
ingevoerd en geconfigureerd. Ook RF leeseenheden moeten hier worden ingevoerd, waarbij
het type ‘RF Reader’ moet worden gebruikt. Zie hoofdstuk 8.
Om communicatie met de RF leeseenheden mogelijk te maken, moeten eerste de
communicatie- en beveiligingsgerelateerde zaken via het tabblad ‘Readers’ van het venster
‘RF Readers’ worden geconfigureerd. In figuur 94 is een voorbeeld van het tabblad
‘Readers’ gegeven.

figuur 94: Venster 'RF Readers', tabblad 'Readers'
Het tabblad ‘Readers’ is opgebouwd uit een tabel welke minimaal uit de kolommen ‘RF
MAC’, ‘RH’, ‘Versie’, ‘Logging’ en ‘Batt’ is opgebouwd. Daarnaast zal voor iedere TAP en of
TPB, welke op het tabblad ‘TAP’ een groen vinkje in de kolom ‘Enabled’ heeft, een kolom in
de tabel op het tabblad ‘Readers’ aanwezig zijn.
Voor ieder RF leeseenheid wordt een regel aan de tabel toegevoegd.
Met de rechtermuisknop is in ieder kolom een menu te activeren. Deze menu’s en de daarin
voorkomende opties worden in de volgende paragrafen toegelicht. Daarbij is een voor de
configuratie van de leeseenheden logische volgorde aangehouden, welke niet gelijk hoeft te
zijn aan de volgorde van de opties in de menu’s.
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19.3.1. Analyze
Na een eerste installatie van TiSM-PC zal de tabel op tabblad ‘Readers’ leeg zijn. Nieuw RF
leeseenheden kunnen daar op de volgende twee manieren aan toe worden gevoegd:

Handmatig

Via een RF analysefunctie (alleen beschikbaar voor TAP’s)
LET OP!
De analyzefunctie werkt niet in combinatie met Programboxen. Als er geen Access
Point actief is, zal de ‘Analyze’ knop niet beschikbaar zijn. Deze wordt dan lichtgrijs
afgebeeld.
De analysefunctie wordt beschreven in deze paragraaf, de handmatige optie staat
beschreven in paragraaf 19.3.2.1.

figuur 95: Venster 'RF Readers', tabblad 'Readers' met een lege tabel.
Via de analysefunctie worden alle actieve online RF leeseenheden welke in het radio bereik
van de actieve Access Points (groen vinkje in de kolom ‘Enabled’) aanwezig zijn
“opgespoord” en in de tabel op het tabblad ‘Readers’ toegevoegd.
Voor het activeren van de analysefunctie is in de linker bovenhoek van het venster ‘RF
Readers’ de knop ‘Analyze’ aanwezig. Klik met de muis op deze knop om het
analyseproces te starten.
Gedurende het analyseproces wordt er naast de ‘Analyze’ knop een voortgangsindicatie
van het proces getoond. Een voorbeeld van deze voortgangsindicatie is gegeven in figuur
96.

figuur 96: Analyze voortgangsindicatie.
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Tijdens het analyseproces wordt via een Access Point een boodschap aan alle RF
leeseenheden gestuurd. De leeseenheden worden geacht hier op te reageren. Voor iedere
leeseenheid waarvan een reactie wordt ontvangen wordt een rij in de tabel aangemaakt,
waarbij in de kolom van de betreffende Access Point de ontvangen signaalsterkte wordt
weergegeven. Er wordt 10 seconden op reacties van RF leeseenheden gewacht, daarna
wordt het proces voor de volgende Access Point opgestart.

figuur 97: Resultaat na een analyseproces
Het resultaat van het analyseproces is een tabel met alle ontvangen RF leeseenheden
waarbij per RF leeseenheid wordt aangegeven met welke signaalsterkte ze door de
verschillende Access Points worden ontvangen. In figuur 97 is een voorbeeld gegeven.
De kolom ‘RF MAC’ bevat het unieke ID van een RF leeseenheid. Dit unieke ID wordt
gebruikt voor de draadloze communicatie met de RF leeseenheden en wordt in de fabriek in
de leeseenheid gezet en is achteraf niet meer aan te passen. Dit Unieke ID wordt ‘RF MAC’
genoemd en wordt binnen het tabblad ‘Readers’ in het algemeen gebruikt om een
specifieke RF leeseenheid aan te duiden.
Op het tabblad ‘Readers’ wordt een relatie gelegd tussen een RF leeseenheid met een
bepaalde RF MAC en een TiSM leeseenheid van het type ‘RF Reader’. In TiSM wordt voor
het toewijzen van bijvoorbeeld toegangsrechten en het adresseren van objecten de
gekoppelde TiSM leeseenheid en de daaraan gekoppelde adressering gebruikt.

136

19.3.2. Configuratiemenu op tabblad ‘Readers’
De configuratie van de RF leeseenheid wordt uitgevoerd via het configuratiemenu op het
tabblad ‘Readers’. Het configuratie menu is bereikbaar door met de rechter muisknop in de
kolom ‘RF MAC’ op een specifieke leeseenheid te klikken. In figuur 98 is het
configuratiemenu weergegeven.

figuur 98: Venster 'RF Readers', Tabblad 'Readers', configuratiemenu.

19.3.2.1. Toevoegen RF Reader
RF leeseenheden welke niet in de tabel voorkomen kunnen worden toegevoegd door
nogmaals de analyseprocedure op te starten, of door ze handmatig in te voeren. Via de
menuoptie ‘Toevoegen RF Reader’ kunnen als volgt RF leeseenheden handmatig aan de
lijst worden toegevoegd:

Open het configuratiemenu door met de rechter muisknop op een willekeurige
leeseenheid in de kolom ‘RF MAC’ te klikken.

Klik op de menuoptie ‘Toevoegen RF Reader’.

Er verschijnt een venster met de vraag “Wilt u een RF Reader toevoegen?”, klik in dit
venster op de knop ‘OK’.

Het venster ‘Nieuwe RF Reader’, zoals getoond in figuur 99 wordt geopend.

figuur 99: Venster 'Nieuwe RF Reader'.






Vul in het veld ‘RF MAC’ het RF MAC van de toe te voegen leeseenheid in. Het RF MAC
adres staat vermeld op de stikker die op de PCB van de RF leeseenheid is geplakt.
Het venster ‘RF Reader settings’ zoals getoond in figuur 100 wordt geopend.
Activeer of deactiveer de noodzakelijke opties door bij de betreffende opties een vinkje
te zetten of te verwijderen en stel de gewenste slot open tijd in.
Sla de instellingen op door op de knop ‘Save’ te klikken.
In de tabel op het tabblad ‘Readers’ is nu een regel met de nieuwe RF leeseenheid
toegevoegd.
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figuur 100: Venster 'RF Reader settings'
De verschillende opties en velden in het venster ‘RF Reader settings’ is in de volgende
paragrafen toegelicht.

19.3.2.1.1 RF MAC
Hier staat het RF MAC van de betreffende RF leeseenheid. Desgewenst kan het RF MAC
hier worden aangepast.

19.3.2.1.2 Slot open tijd
De tijd in seconden die in het veld ‘Slot open tijd’ is ingevoerd, bepaald hoelang het slot na
het aanbieden van een valide badge of afstandsbediening wordt ontgrendeld.

19.3.2.1.3 Schootstand LED
LET OP!
Deze optie is alleen relevant voor RF leeseenheden (beslag) met een schootstand
LED. Zet geen vinkje bij deze optie als de betreffende RF leeseenheid niet fysiek
over de voorziening beschikt!
Indien bij de optie ‘Schootstand LED een vinkje wordt geplaatst, zal de schootstand LED
branden als de nachtschoot naar buiten is gedraaid en gedoofd zijn als de nachtschoot
naar binnen is gedraaid., wordt hier bepaald of deze LED. Indien er geen vinkje bij deze
optie wordt gezet blijft de LED gedoofd.

19.3.2.1.4 Deurstand
Belangrijk
Deze optie is alleen relevant voor RF leeseenheden welke zijn voorzien van een
ingang voor een deurstandsensor.
Boodschappen met betrekking tot de deurstand worden alleen aan TiSM doorgegeven
indien bij de optie ‘Deurstand’ een vinkje wordt gezet.

19.3.2.1.5 Slotstand
Boodschappen met betrekking tot de slotstand worden gegenereerd op het moment dat de
aansturing van het slot veranderd. Deze boodschappen worden alleen doorgegeven aan
TiSM indien bij de optie ‘Slotstand’ een vinkje staat.
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19.3.2.1.6 Schootstand
Belangrijk
Deze optie is alleen relevant voor RF leeseenheden welke zijn voorzien van een
ingang voor een schootstandsensor.
Boodschappen met betrekking tot de schootstand worden alleen aan TiSM doorgegeven
indien bij de optie ‘Schootstand’ een vinkje wordt gezet.

19.3.2.1.7 Onbekende AB
Standaard worden boodschappen met betrekking tot voor de RF leeseenheid onbekende
afstandsbedieningen niet aan TiSM doorgestuurd. Door een vinkje bij de optie ‘Onbekende
AB’ te zetten worden deze boodschappen wel doorgestuurd. Dit kan onder ander
noodzakelijk zijn indien een RF leeseenheid als data entry reader voor afstandsbedieningen
wordt gebruikt.
Boodschappen met betrekking tot voor de RF leeseenheid bekende afstandsbedieningen
worden altijd doorgegeven.

19.3.2.1.8 Onbekende Tag
Standaard worden boodschappen met betrekking tot voor de RF leeseenheid onbekende
badges niet aan TiSM doorgestuurd. Door het vinkje bij de optie ‘Onbekende Tag’ te
verwijderen worden deze boodschappen niet meer doorgestuurd.
Boodschappen met betrekking tot voor de RF leeseenheid bekende badges worden altijd
doorgegeven.

19.3.2.2. Edit RF Reader
Een RF leeseenheid in de tabel op het tabblad ‘Reader’ kan eenvoudig op de volgende
manier worden aangepast:

Open het configuratiemenu door met de rechter muisknop op de aan te passen
leeseenheid in de kolom ‘RF MAC’ te klikken.

Klik op de menuoptie ‘Edit RF Reader’.

Het venster ‘RF Reader setting’ wordt geopend met de huidige instellingen van de
betreffende leeseenheid.

Pas de instellingen naar wens aan. (Uitleg van de velden is gegeven in paragraaf
19.3.2.1.

Klik op de knop ‘Save’ om de wijzigingen op te slaan.
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19.3.2.3. Verwijderen RF Reader
Een RF leeseenheid kan op de volgende manier uit de lijst worden verwijderd:

Open het configuratiemenu door met de rechter muisknop op de aan te verwijderen
leeseenheid in de kolom ‘RF MAC’ te klikken.

Klik op de menuoptie ‘Verwijderen RF Reader’.

Er wordt een venster geopend waarin om een bevestiging voor het verwijderen van de
betreffende leeseenheid wordt gevraagd. Klik op de knop ‘OK’ om de leeseenheid
daadwerkelijk te verwijderen.
LET OP
Indien de leeseenheid alleen uit de tabel wordt verwijderd, maar fysiek aanwezig
blijft, zal na een nieuwe analyseprocedure de leeseenheid weer in de tabel
verschijnen.

19.3.2.4. Set AES Key
LET OP
Alvorens het ‘Set AES Key’ commando kan worden uitgevoerd, moet de
betreffende leeseenheid aan een TAP en aan een TiSM leeseenheid gekoppeld
zijn. Zie paragraaf 19.3.4 en 19.3.3.
Om met een RF leeseenheid te kunnen communiceren, moet eerst de versleuteling van de
communicatie worden ingesteld. Hiervoor moet de op het tabblad ‘Settings’ ingevoerde of
gegenereerde AES RF sleutel naar de RF leeseenheid worden gestuurd. Zie ook paragraaf
19.1.1. Het versturen van de AES RF sleutel gaat als volgt:

Open het configuratiemenu door met de rechter muisknop op de leeseenheid, waar bij
het ‘Set AES Key’ commando uit gevoerd moet worden, in de kolom ‘RF MAC’ te
klikken.

Klik op de menuoptie ‘Set AES Key’.

Na en aantal seconden verschijnt het venster ‘Set AES Key’ met de melding dat het
‘Set AES Key’ commando is uitgevoerd.

Klik op de knop ‘OK’ het venster te sluiten.

Vanaf nu is er communicatie met de betreffende RF leeseenheid mogelijk.

figuur 101: Venster 'Set AES Key'
Indien het ‘Set AES Key’ commando naar een RF leeseenheid wordt gestuurd welke nog
niet aan een TAP en een TiSM leeseenheid is gekoppeld, dan wordt hier melding van
gemaakt. Maak dan eerst de noodzakelijke koppeling(en) en voer het ‘Set AES Key’
commando nogmaals uit.
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19.3.2.5. Wis database
LET OP
Alvorens het ‘Wis database’ commando kan worden uitgevoerd, moet de
betreffende leeseenheid over een juiste AES RF sleutel beschikken. Zie paragraaf
19.3.2.4.

LET OP
Na het uitvoeren van het ‘Wis database’ commando heeft geen enkele badge
meer toegang bij de betreffende leeseenheid.
Met het ‘Wis database’ commando kan het gehele geheugen met uitzondering van de AES
sleutel worden gewist. Het ‘Wis database’ commando wordt als volgt uitgevoerd:

Open het configuratiemenu door met de rechter muisknop op de leeseenheid, waar bij
het ‘Wis database’ commando uit gevoerd moet worden, in de kolom ‘RF MAC’ te
klikken.

Klik op de menuoptie ‘Wis database’.

Na en aantal seconden verschijnt het venster ‘RF Readers’ met de melding dat het ‘Wis
database’ commando is uitgevoerd.

Klik op de knop ‘OK’ het venster te sluiten.

figuur 102: Venster 'RF Readers', ‘Wis database commando uitgevoerd'
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19.3.2.6. Wis alles
LET OP
Alvorens het ‘Wis alles’ commando kan worden uitgevoerd, moet de betreffende
leeseenheid over een juiste AES RF sleutel beschikken. Zie paragraaf 19.3.2.4.

LET OP
Na het uitvoeren van het ‘Wis alles’ commando heeft geen enkele badge meer
toegang bij de betreffende leeseenheid.

LET OP
Na het uitvoeren van het ‘Wis alles’ commando is geen communicatie meer
mogelijk met de betreffende leeseenheid. Om opnieuw met het beslag te kunnen
communiceren, moet eerst het ‘Set AES Key’ commando worden uitgevoerd.
Met het ‘Wis alles’ commando kan het gehele geheugen inclusief de AES RF sleutel worden
gewist. Het ‘Wis alles’ commando wordt als volgt uitgevoerd:

Open het configuratiemenu door met de rechter muisknop op de leeseenheid, waar bij
het ‘Wis alles’ commando uit gevoerd moet worden, in de kolom ‘RF MAC’ te klikken.

Klik op de menuoptie ‘Wis alles’.

Na en aantal seconden verschijnt het venster ‘RF Readers’ met de melding dat het ‘Wis
alles’ commando is uitgevoerd.

Klik op de knop ‘OK’ het venster te sluiten.

figuur 103: Venster 'RF Readers', ‘Wis alles commando uitgevoerd'
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19.3.2.7. Enable Licentie
LET OP
Alvorens het ‘Enable Licentie’ commando kan worden uitgevoerd, moet de
betreffende leeseenheid over een juiste AES sleutel beschikken. Zie paragraaf
19.3.2.4.

LET OP
Voer het ‘Enable Licentie’ commando niet uit als u niet over licentiekaarten
beschikt.

LET OP
Het activeren van bepaalde licenties kan tot gevolg hebben dat er geen enkele
badge meer toegang heeft bij de betreffende leeseenheid.
Een aantal RF leeseenheden welke binnen het NEMEF Radaris Evolution concept worden
gebruikt, kunnen met behulp van licentiekaarten worden aangepast. Om reden van
veiligheid accepteert een dergelijke RF leeseenheid alleen licentiekaarten als daarvoor het
‘Enable Licentie’ commando is uitgevoerd.
Het ‘Enable Licentie’ commando wordt als volgt uitgevoerd:

Open het configuratiemenu door met de rechter muisknop op de leeseenheid, waar bij
het ‘Enable Licentie’ commando uit gevoerd moet worden, in de kolom ‘RF MAC’ te
klikken.

Klik op de menuoptie ‘Enable Licentie’.

Na en aantal seconden verschijnt het venster ‘RF Readers’ met de melding dat het
‘Enable licentie’ commando is uitgevoerd.

Klik op de knop ‘OK’ het venster te sluiten.

figuur 104: Venster 'RF Readers', ‘Enable licentie commando uitgevoerd'
Na het uitvoeren van het ‘Enable Licentie’ commando accepteert de betreffende
leeseenheid tijdens een periode van 1 uur licentiekaarten. Zodra er in die periode een
licentiekaart wordt aangeboden kan er binnen een minuut een volgende kaart worden
aangeboden. Voor elke extra licentiekaart gaat die minuut opnieuw in. Indien er binnen een
minuut geen nieuwe licentiekaart wordt aangeboden zal de leeseenheid geen
licentiekaarten meer accepteren.
Een online beslag waarvan het geheugen geheel leeg is, accepteert ook licentiekaarten
tijdens een periode van 5 minuten na het aanbrengen van de batterijen. Daarbij is de
werking verder gelijk is aan bovenstaande.
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19.3.3. Koppelen van een TiSM leeseenheid
Alle leeseenheden worden binnen TiSM via de optie ‘Leeseenheden’ in het menu ‘Database’
ingevoerd en geconfigureerd. Ook RF leeseenheden moeten hier worden ingevoerd, waarbij
het type ‘RF Reader’ moet worden gebruikt. Zie ook hoofdstuk 8.
Voor onder andere het downloaden van badges, tijdschema’s en gebruikersgroepen moet
een RF leeseenheid aan een TiSM leeseenheid van het type ‘RF Reader’ worden
gekoppeld.
Belangrijk
Maak eerst een TiSM leeseenheid van het type ‘RF Reader’ aan!

19.3.3.1. Koppelen
Het koppelen van een RF leeseenheid aan een TiSM leeseenheid van het type ‘RF Reader’
gaat als volgt:


Open het koppelmenu door met de rechter muisknop op de RF leeseenheid welke
gekoppeld moet worden, in de kolom ‘RH’ te klikken.

figuur 105: Venster 'RF Readers', Koppelmenu



Klik op de menuoptie ‘Set Tism Reader’.
Het venster ‘Select Reader’ wordt geopend. Selecteer de gewenste TiSM leeseenheid
en klik op de knop ‘OK’ om de geselecteerde leeseenheid te koppelen.

figuur 106: Venster 'Select Reader'


In de kolom ‘RH’ wordt nu de gekoppelde TiSM leeseenheid getoond.

De RF leeseenheid is nu adresseerbaar met het RCU, Sicom en leeseenheid adres zoals
die bij de gekoppelde TiSM leeseenheid zijn ingevoerd.

19.3.3.2. Ontkoppelen
Een gemaakte koppeling kan op de volgende manier worden verwijderd:

Open het koppelmenu door met de rechter muisknop op de RF leeseenheid welke
ontkoppeld moet worden, in de kolom ‘RH’ te klikken.

Klik op de menuoptie ‘Clear Tism Reader’.

De koppeling is nu ongedaan gemaakt.
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19.3.4. Koppelen aan een TAP
Alvorens met een RF leeseenheid gecommuniceerd kan worden, moet aangegeven worden
via welke Access Point (TAP) op Programbox (TPB) gecommuniceerd moet worden.
Afhankelijk van het type TAP kunnen er tot maximaal 16 RF leeseenheden aan één TAP
worden gekoppeld. Het aantal leeseenheden bij een Programbox is niet beperkt.
Belangrijk
Voordat een RF leeseenheid gekoppeld kan worden moeten eerst één of
meerdere TAP’s en/of TPB’s worden geconfigureerd en geactiveerd.

19.3.4.1. Koppelen
Het koppelen van een RF leeseenheid aan een TAP gaat als volgt:


Open het TAP koppelmenu door met de rechter muisknop op de RF leeseenheid welke
gekoppeld moet worden, in de kolom van de te koppelen TAP of TPB te klikken.

figuur 107: Venster 'RF Readers', TAP Koppelmenu



Klik op de menuoptie ‘Set TAP’.
In het veld achter de geselecteerde leeseenheid en onder de geselecteerde TAP of TPB
wordt een vinkje geplaatst, ten teken dat de leeseenheid aan de betreffende TAP of
TPB is gekoppeld.
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19.3.4.2. Ontkoppelen
Een gemaakte koppeling kan op de volgende manier worden verwijderd:

Open het TAP koppelmenu door met de rechter muisknop op de RF leeseenheid welke
ontgekoppeld moet worden, in de kolom van de gekoppelde TAP of TPB te klikken.

Klik op de menuoptie ‘Clear’.

In het veld achter de geselecteerde leeseenheid en onder de geselecteerde TAP of TPB
wordt het vinkje verwijderd.

De leeseenheid is nu niet langer aan de TAP of TPB gekoppeld.

19.3.5. Firmware upgrade voor een RF leeseenheid
LET OP
Alvorens het ‘Upgrade Firmware’ commando kan worden uitgevoerd, moet de
betreffende leeseenheid aan een TAP of TPB en aan een TiSM leeseenheid
gekoppeld zijn. Zie paragraaf 19.3.4 en 19.3.3. Daarnaast moet de betreffende
TAP of TPB van de juiste firmware voor RF leeseenheden worden voorzien. Zie
paragraaf 19.2.1.6.

LET OP
Voor het uitvoeren van een firmware upgrade bij batterijgevoede RF leeseenheden,
moet de totale batterijspanning hoger dan 2,7V zijn.
De firmware van een RF leeseenheid kan draadloos vanuit TiSM via een gekoppelde Access
Point of Programbox worden geüpgrade. Daarvoor dient het Access Point of Programbox te
worden voorzien van de juiste firmware voor RF leeseenheden. Zie paragraaf 19.2.1.6 voor
meer informatie over het uploaden van de reader firmware.
Vanuit TiSM wordt naar een RF leeseenheid een firmware upgrade commando gegeven.
Daarna wordt zonder tussenkomst van TiSM de firmware door de betreffende RF
leeseenheid bij het Access Point of Programbox opgevraagd.
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Het commando voor een firmware upgrade wordt als volgt aan een RF leeseenheid
gegeven:

Open het firmwaremenu door met de rechter muisknop op de RF leeseenheid welke
het firmware upgrade commando moet krijgen, in de kolom ‘Versie’ te klikken.

figuur 108: Venster ‘RF Readers’, tabblad ‘Readers’, Firmwaremenu




Klik op de menuoptie ‘Upgrade Firmware’.
Vrijwel direct daarna verschijnt in de kolom ‘Versie’ bij de betreffende RF leeseenheid
de tekst ‘Start dl.’.
De RF leeseenheid geeft de firmware download vooruitgang weer door periodiek aan te
geven voor welk percentage de download is afgerond.

figuur 109: Venster 'RF Readers', tabblad 'Readers' downloadstatus


Zodra de firmware upgrade is afgerond, wordt in de kolom versie bij de betreffende
leeseenheid het versienummer van de firmware weergegeven.
LET OP
Het kan voorkomen dat bij bepaalde firmware upgrades een reset van de RF
leeseenheid noodzakelijk is. Dit wordt in dat geval automatisch direct na het
voltooien van de download uitgevoerd. In dat geval krijgt de RF reader niet meer
de kans om de 100% download status te communiceren en blijft de indicatie van
het download proces op 99% staan.
In dat geval wordt ook de AES sleutel gewist en moet dus opnieuw het
commando ‘Set AES Key’ worden uitgevoerd. Zie paragraaf 19.3.2.4.
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LET OP
Voor het uitvoeren van een firmware upgrade bij batterijgevoede RF leeseenheden,
moet de totale batterijspanning hoger dan 2,7V zijn. Bij een lagere spanning zal de
na een kort ‘Start dl.’ status, in de kolom ‘Versie’ de oude firmware versie weer
zichtbaar zijn.

19.3.6. Logging
Bij beslagen welke onder een TAP worden beheerd, wordt alle logging direct via de Access
Points aan TiSM gecommuniceerd. Indien een beslag onder een Programbox wordt
beheerd wordt er gewoonlijk alleen met een beslag gecommuniceerd indien er mutaties
voor een betreffend beslag zijn. Dat heeft tot gevolg dat ook de logging alleen maar wordt
opgehaald indien er mutaties voor een beslag zijn.
Om van beslagen welke onder een Programbox worden beheerd, ook de logging op te
kunnen halen indien er geen mutaties voor die beslagen zijn, kan op het tabblad ‘Readers’
in de kolom ‘Logging’ en vinkje worden geplaatst. TiSM PC geeft dan aan de Programbox
door dat de betreffende beslagen in de lijst met bij te werken beslagen komen te staan.

figuur 110: Venster 'RF Readers', tabblad 'Readers', loggingmenu

19.3.6.1. Logging in – of uitschakelen
Indien in de kolom logging op een veld wordt geklikt zal de status van het veld wisselen
tussen aangevinkt en niet aangevinkt.
Om de logging voor alle beslagen aan of uit te zetten kan gebruik worden gemaakt van de
opties in het loggingmenu, welke wordt getoond op het moment er met de rechtermuisknop
in de kolom ‘Logging’ wordt geklikt. Zie figuur 110.
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19.3.7. Batterijstatus
Binnen TiSM wordt de batterijstatus van alle batterijgevoede RF leeseenheden bijgehouden.
In het venster ‘RF Readers’, tabblad ‘Readers’ staat in de kolom ‘Batt’ voor iedere RF
leeseenheid de batterijstatus weergegeven. De batterijindicatie wordt weergegeven als een
balk welke in lengte en kleur veranderd. Een volle batterij geeft een lange balk in de kleur
groen. Naarmate de batterijspanning zakt, wordt de balk korter en veranderd de kleur via
geel naar rood.
Zodra de batterijspanning naar 2,15V is gezakt wordt op de RF leeseenheid een batterij leeg
indicatie gegeven. Op dat moment wordt in de kolom ‘Batt’ bij de betreffende leeseenheid
een uitroepteken in een gele driehoek geplaatst. Daarnaast wordt in het venster ‘Traceren’
melding van een te lage batterijspanning gegeven.

figuur 111: Batterijspanning te laag

figuur 112: Venster 'Traceren', 'Batterij spanning te laag bij ...'
Door in het venster ‘RF Readers’ op het tabblad ‘Readers’ boven aan in de kolom ‘Batt’ te
klikken, wordt de tabel gesorteerd op de batterijindicatie van de RF leeseenheden. Op deze
manier kan eenvoudig een overzicht worden gegenereerd van de RF leeseenheden
waarvan de batterijen vervangen moeten worden.
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20

Plattegronden
In TiSM-PC kan een grafische weergave van de status van het gehele systeem worden
gegeven.
Hiervoor
worden
grafische
onderleggers
gebruikt
waarop
alle
systeemcomponenten als actieve objecten worden afgebeeld.
De grafische onderleggers zijn veelal plattegronden van gebouwen en of terreinen en
worden daarom binnen TiSM-PC eenvoudigweg met “Plattegronden” aangeduid.
Als grafische onderlegger is iedere tekening of foto welke in het juiste formaat is
opgeslagen te gebruiken, waardoor de grafische weergave van TiSM-PC en zelfs in meer of
mindere mate de gebruikersinterface, voor een groot deel wordt bepaald door de gebruikte
onderleggers (achtergronden) en de wijze waarop daarop actieve objecten zijn geplaatst.

figuur 113: TiSM-PC met een plattegrond van een terrein.
Er kunnen maximaal 10.000 plattegronden worden aangemaakt welke via een
overzichtelijke boomstructuur en via zogenaamde “map links” snel en eenvoudig
toegankelijk zijn. In het voorbeeld, zoals gegeven in figuur 113, is een plattegrond van een
terrein met gebouwen gebruikt. Op ieder gebouw is een knop (map link) geplaatst welke
direct toegang geeft tot de plattegrond van het betreffende gebouw. Zie voor meer
informatie over maplinks, hoofdstuk 21
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De plattegronden worden binnen TiSM-PC weergegeven in het Status venster, waarbij het
status venster altijd de actieve plattegrond bevat. Op de plattegronden kunnen grafische
objecten geplaatst worden die verschillende systeem delen voorstellen, zoals bijvoorbeeld
leeseenheden, deuren of RCU's . Elk object geeft dynamisch weer in wat voor status het
zich bevindt. Zo kan men een boeking op een leeseenheid volgen en zien of de
bijbehorende deur geopend wordt. Ook inbraken e.d. worden zichtbaar gemaakt.

20.1. Een plattegrond selecteren
Het ‘Status’ venster bevat altijd de actieve plattegrond. Via het menu Plattegronden kan de
gewenste plattegrond worden gekozen.

figuur 114: Menu 'Plattegronden'
Indien binnen TiSM-PC een groot aantal plattegronden worden gebruikt, is het raadzaam de
plattegronden te groeperen. Hierdoor ontstaat in het menu ‘Plattegronden’ een
overzichtelijke boomstructuur.
In figuur 114 is een voorbeeld gegeven van het menu ‘Plattegronden’. Het menu kan de
volgende items bevatten:

Parentmenu’s

Plattegronden
Naast de Parentmenu’s en plattegronden staat boven aan in het menu ‘Plattegronden’ altijd
de optie ‘Layers’. In paragraaf 20.5 wordt hierop nader ingegaan.
Parentmenu’s kunnen de volgende items bevatten:

Parentmenu’s

Plattegronden
De verschillende menu-items worden als volgt aangegeven:

Een ► symbool achter een meniede geeft aan dat het een parentmenu betreft
waaronder één of meer menu-items aanwezig zijn.

menu-items waar geen ► symbool achter staat zijn plattegronden.

Een √ symbool voor een menu-item geeft aan dat het de actieve plattegrond betreft.
Opmerking
Achter een leeg parentmenu staat geen ► symbool en wordt dus aangegeven als
plattegrond. Indien er op een leeg parentmenu wordt geklikt blijft de actieve
plattegrond actief.
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20.2. Plattegronden toevoegen of wijzigen
Plattegronden en parentmenu’s kunnen in het venster ‘Plattegronden’ worden toegevoegd
en gewijzigd. Het venster ‘Plattegronden’ wordt zichtbaar via menu ‘Database’, optie
‘Plattegronden’. Zie figuur 115.

figuur 115: Venster "Plattegronden"
Het venster ‘Plattegronden’ bestaat ruw weg uit twee delen. Links in het venster is een lijst
gegeven met alle reeds aangemaakte parentmenu’s en plattegronden. Rechts in het venster
staan de gegevens van de in de lijst geselecteerde parentmenu of plattegrond.
Elke plattegrond of parentmenu in de lijst, verschijnt als menu-item onder het menu
‘Plattegronden’.
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20.2.1. Nieuwe plattegrond toevoegen
Ter voorbereiding op het toevoegen van een nieuwe plattegrond wordt geadviseerd om de
gewenste grafische onderlegger (tekening of foto) zo nodig te converteren naar één van de
volgende bestandsformaten: .bmp, .ico, .emf, of .wmf. Houd daarbij bijvoorkeur rekening
met de gewenste afmeting in pixels, teneinde de ruimte op de gebruikte monitor(en)
optimaal te benutten.
Plaats het bestand in de map “C:\Program Files\TiSM\TismPC\Maps”. Wijk alleen van deze
locatie af indien u precies weet wat u doet en hoe TiSM-PC en alle daarbij behorende
onderdelen daar op reageren.
Het daadwerkelijk toevoegen van de plattegrond binnen TiSM-PC gaat als volgt:

Kies menu ‘Bewerken’, optie ‘Nieuw’.

In de lijst wordt een nieuwe regel toegevoegd.

Geef de plattegrond een naam door in de kolom of het vak ‘Beschrijving’ een naam te
typen. De hier gegeven naam is ook de naam van het item dat in het menu
‘Plattegronden’ van het ‘Status’ venster verschijnt.

Vul optioneel in de kolom of het vak ‘Code’ een herkenningscode voor de plattegrond
in.

Geef in het vak ‘Bestandsnaam’ het volledige pad naar het bestand dat de plattegrond,
tekening of foto bevat of selecteer het bestand door op de knop ‘Bladeren’ te klikken en
het bestand via het geboden venster te selecteren.

In de vakken “Breedte”en “Hoogte” worden de afmetingen in pixels van de afbeelding
getoond. Door deze waardes aan te passen kan de afbeelding worden geschaald naar
de gewenste afmetingen.

Geef optioneel het lettertype op welke gebruikt wordt voor de labels bij de objecten
welke op deze plattegrond worden geplaatst. Het gewenste lettertype inclusief kleur en
formaat kan worden geselecteerd door op de knop ‘Font’ te klikken.

Vul optioneel een ‘Volgorde Nr.’ en het ‘Parent Menu’ in. Zie paragraaf 20.4.

Klik op de knop ‘Opslaan’ om het toevoegen van de nieuwe plattegrond af te ronden.
Het resultaat van de toegevoegde plattegrond kan worden bekeken door in het ‘Status’
venster in menu ‘Plattegronden’ de aangemaakte plattegrond te selecteren.
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20.2.2. Formaat en positie bevriezen
De plattegronden worden in het ‘Status’ venster getoond. Het formaat en de positie van het
‘Status’ venster en het bijbehorende ‘Traceren’ venster kunnen desgewenst per plattegrond
worden aangepast en vastgelegd.







Selecteer in het ‘Status’ venster via menu ‘Plattegronden’ de gewenste plattegrond.
Pas het formaat en de positie van het ‘Status’ venster aan.
Pas het formaat en de positie van het ‘Traceren’ venster aan.
Open via menu ‘Database’, optie ‘Plattegronden’ het venster plattegronden.
Selecteer in de lijst de juiste plattegrond
Klik op de knop ‘Bevries Vensters’ in het venster ‘Plattegronden’.

Met de knop ‘Reset Vensters’ in het venster ‘Plattegronden’ worden het formaat een de
positie van het ‘Status’ en ‘Traceren’ venster voor de geselecteerde plattegrond weer terug
naar de standaard instellingen gezet.

20.2.3. Plattegrond wijzigen
Eenmaal aangemaakte plattegronden kunnen in het venster ‘Plattegronden’ als volgt
worden gewijzigd:

Selecteer in de lijst van venster ‘Plattegronden’ de plattegrond die gewijzigd moet
worden.

Maak de gewenste aanpassingen

Klik op de knop ‘Opslaan’

20.2.4. Plattegronden verwijderen
Belangrijk
Alvorens een plattegrond te verwijderen, moeten alle op de betreffende
plattegrond aanwezige objecten worden verwijderd.
Eenmaal aangemaakte plattegronden kunnen in het venster ‘Plattegronden’ als volgt
worden verwijderd:

Selecteer in de lijst van venster ‘Plattegronden’ de plattegrond die verwijderd moet
worden.

Kies menu ‘Bewerken’, optie ‘Verwijderen’.

Bevestig de vraag “Plattegrond verwijderen?” door op de knop ‘OK’ te klikken.

De plattegrond wordt direct uit de lijst verwijderd. Het bestand dat voor de plattegrond
werd gebruikt wordt niet gewist.
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20.3. Parentmenu toevoegen of wijzigen
20.3.1. Parentmenu toevoegen
Het toevoegen van een parentmenu gaat als volgt:

Kies menu ‘Bewerken’, optie ‘Nieuw Parent Menu’.

In de lijst wordt een nieuwe regel toegevoegd met een kruisje in de kolom ‘Is Parent
Menu’.

Geef het parentmenu een naam door in de kolom of het vak ‘Beschrijving’ een naam te
typen. De hier gegeven naam is ook de naam van het parentmenu dat in het menu
‘Plattegronden’ van het ‘Status’ venster verschijnt.

Vul optioneel in de kolom of het vak ‘Code’ een herkenningscode voor het parentmenu
in.

Vul optioneel een ‘Volgorde Nr.’ en het ‘Parent Menu’ in. Zie paragraaf 20.4.

Klik op de knop ‘Opslaan’ om het toevoegen van de nieuwe plattegrond af te ronden.

20.3.2. Toevoegen van menu-items
Na het toevoegen van een parentmenu kunnen menu-items aan het parentmenu worden
toegevoegd.





Selecteer in de lijst van het venster ‘Plattegronden’ de plattegrond of parentmenu dat
aan het nieuwe parentmenu moet worden toegevoegd.
Klik in het veld ‘Parent menu’, waarna een selectie van het gewenste parentmenu
mogelijk wordt.
Selecteer het nieuw aangemaakte parentmenu.
Klik op de knop ‘Opslaan’ om het meniede aan het parentmenu toe te voegen.

Herhaal bovenstaande tot dat alle gewenste plattegronden en/of parentmenu’s aan het
nieuwe parentmenu zijn toegevoegd.

20.3.3. Parentmenu’s wijzigen
Eenmaal aangemaakte parentmenu’s kunnen in het venster ‘Plattegronden’ als volgt
worden gewijzigd:

Selecteer in de lijst van venster ‘Plattegronden’ het parentmenu dat gewijzigd moet
worden.

Maak de gewenste aanpassingen.

Klik op de knop ‘Opslaan’.
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20.3.4. Parentmenu’s verwijderen
Parentmenu’s kunnen in het venster ‘Plattegronden’ als volgt worden verwijderd:

Selecteer in de lijst van venster ‘Plattegronden’ het parentmenu dat verwijderd moet
worden.

Kies menu ‘Bewerken’, optie ‘Verwijderen’.

Bevestig de vraag “Plattegrond verwijderen?” door op de knop ‘OK’ te klikken.

Het parentmenu wordt direct uit de lijst verwijderd. Bij alle plattegronden en
parentmenu’s waar in de kolom ‘Parent Menu’ een verwijzing naar het gewist
parentmenu stond, is deze verwijzing ook gewist.

20.4. Items in menu ‘Plattegronden’ sorteren
De volgorde waarin menu-items in het menu ‘Plattegronden’ of in een parentmenu worden
weergegeven kan beïnvloed worden door de waarde van het ‘Volgorde nummer’ veld. Items
met het laagste volgode nummer komen boven aan te staan.
De nummering mag geheel willekeurig zijn en mag zo nodig gaten bevatten om
toekomstige uitbreidingen van de plattegronden te vereenvoudigen. Op ieder niveau begint
de nummering opnieuw. In verschillende parentmenu’s kan dus dezelfde nummering
toegepast worden.

20.5. Layers
Objecten van de diverse TiSM Modules kunnen op verschillende layers worden geplaatst.
Deze verschillende layers kunnen al dan niet worden weergegeven. Meer informatie is
gegeven in de handleiding behorende bij de betreffende modules.
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21

Object Toolbox
Op de plattegronden (zie hoofdstuk 20) kunnen actieve objecten worden geplaatst. Binnen
TiSM-PC zijn een groot aantal standaard objecten aanwezig, daarnaast wordt met iedere
systeem integratie module de benodigde module specifieke objecten meegeleverd.
Voor het plaatsen van de objecten op de plattegrond is de ‘Object Toolbox’ beschikbaar.
Na het kiezen van de optie ‘Object Toolbox’ in menu ‘Database’ wordt de ‘Object Toolbox’
zoals getoond in figuur 116 geopend.

figuur 116: 'Object Toolbox'
In onderstaand overzicht zijn de objecten zoals aanwezig in de ‘Object Toolbox’ getoond,
samen met de functie van het object.
Leeseenheid

Locker

Kleine leeseenheid

IS200

Horizontale deur

Plattegrond koppeling

Verticale deur

ATM

Onbewaakte deur

RCU

Alarm

SICOM

Alarm klein

RCU plus

Uitgang

Masio

Ingang

MASplus

Ingang klein

Tekst label

Afhankelijk van het object kan deze een aantal statussen aannemen. Bij een status
verandering zal ook de afbeelding van het object veranderen. In de volgende hoofdstukken
wordt hierop verder ingegaan.
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Let op
Wanneer een object grijs doorschijnend wordt weergegeven, dan is de
bovenliggende RCU niet meer bereikbaar. De status van alle componenten die
onder deze RCU liggen is dientengevolge onbekend.

21.1. Objecten plaatsen en verwijderen
21.1.1.

Objecten plaatsen

Objecten kunnen vanuit de Object Toolbox naar de gewenste plek op de geselecteerde
plattegrond worden gesleept. Na het plaatsen kan een object desgewenst nog worden
verplaatst. Zie paragraaf 21.1.2.
Als hulp bij het van plaatsen van objecten kan gebruik worden gemaakt van de functie
‘Snap to Grid’. Hierdoor is het eenvoudiger objecten in lijn met elkaar te plaatsen. De functie
‘Snap to Grid’ is als volgt in- en uit te schakelen:

Klik met de rechter muisknop op een vrije ruimte op de plattegrond.

Er verschijnt een menu met de opties ‘Snap to Grid’ en ‘Redraw’.

Klik op de optie ‘Snap to Grid’

Indien de functie uitgeschakeld was, wordt deze ingeschakeld en wordt er een vinkje
voor de optie geplaatst.

Indien de functie ingeschakeld was, wordt deze uitgeschakeld en wordt het vinkje voor
de optie verwijderd.
Met de optie ‘Redraw’ in hetzelfde menu worden de plattegrond en alle daarop geplaatste
objecten opnieuw getekend, zodat tijdelijk gewiste plekken welke door het verplaatsen van
objecten kunnen ontstaan weer zichtbaar worden.
Let op
Indien in de Object Toolbox een object niet naar de plattegrond gesleept wordt,
maar er alleen maar op een object geklikt wordt, zal het betreffende object in de
linker bovenhoek van de actieve plattegrond worden geplaatst. Het object moet
dan naar de gewenste positie verplaatst worden.

21.1.2. Objecten verplaatsen
Een eenmaal geplaatst object kan op de volgende manier worden verplaatst:

Houdt de Ctrl-toets ingedrukt en klik met de muis op het te verplaatsen object.

Verplaats het object (linker muisknop ingedrukt houden).
Bij het verplaatsen van een object wordt tevens het bijbehorende label verplaatst. Indien dit
label ongewenst is, kan deze via het configuratiemenu van het object worden
uitgeschakeld. Zie paragraaf 21.2.1. Mocht het label wel gewenst zijn maar niet op de juiste
plaats staan, dan kan het label op de volgende manier onafhankelijk van het object worden
verplaatst:

Houdt de Ctrl en Shifttoets ingedrukt en klik met de muis op het te verplaatsen object
(niet op het label).

Verplaats het bij het object behorende label (linker muisknop ingedrukt houden).

21.1.3. Objecten verwijderen
Een object kan op de volgende manier worden verwijderd:

Selecteer in het object menu de optie ‘Configureren’.

Het venster ‘Configureer Objecten’ wordt geopend.

Selecteer in het venster ‘Configureer Objecten’ in het menu ‘Bewerken’ de optie
‘Verwijderen’
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21.2. Configuratie van de objecten
Alvorens objecten de status van de corresponderende fysieke componenten kunnen
weergeven, moet voor ieder object worden aangegeven wat het adres van het
corresponderende fysieke component is.
Deze instelling wordt voor ieder object uitgevoerd in het venster ‘Configureer Objecten’ van
het betreffende object. Dit venster wordt als volgt geopend:

Klik met de rechtermuisknop op het object.

Het object menu wordt geopend.

Klik met de linker muisknop op de menuoptie ‘Configureren’.

Het venster ‘Configureer Objecten’ wordt geopend.
Als voorbeeld toont figuur 117 het venster ‘Configureer Objecten’ van een ‘Deur’ object.

figuur 117: Venster 'Configureer Objecten' behorende bij een 'Deur' object
In onderstaande paragrafen wordt de opties en velden in dit venster toegelicht. Omdat voor
ieder object vergelijkbare velden en opties zijn wordt dit niet voor ieder object afzonderlijk
uitgelegd. Daar waar aanvullende informatie noodzakelijk is, is dat opgenomen bij de uitleg
van de betreffende objectafbeeldingen.

21.2.1. ‘Label’ en ‘Hide’
De tekst welke in het veld ‘Label’ wordt ingevoerd wordt als label bij het object afgebeeld.
Door het plaatsen van een vinkje voor ‘Hide’ wordt voorkomen dat het label bij het object
wordt afgebeeld.

21.2.2. ‘Beschrijving’
Het veld beschrijving biedt ruimte voor een object omschrijving welke bijvoorbeeld als
referentie of aantekening kan dienen.

21.2.3. ‘Plattegrond’
Het selectievak ‘Plattegrond’ bevat standaard de naam van de plattegrond waarop het
object is geplaatst. Desgewenst kan het object eenvoudig naar een andere plattegrond
worden verplaatst de gewenste plattegrond te selecteren.
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21.2.4. ‘RCU’, ‘SICOM’ en ‘Leeseenheid’
In de velden ‘RCU’, ‘SICOM’ en ‘Leeseenheid’ moet het adres van de fysieke component,
welke door het object wordt weergegeven, worden ingevoerd.
Voor objecten welke een fysieke component op I/O niveau vertegenwoordigd zal een
additioneel adresseringsveld voor de I/O beschikbaar zijn.
Belangrijk
De adressering van een object geschied onafhankelijk van de adressering van het
fysieke component. Daardoor is het mogelijk meerdere objecten voor één fysiek
component te plaatsen. Door het ontbreken van een controle is het echter ook
mogelijk naar een niet bestaand fysiek component te verwijzen, waardoor het
object niet correct zal functioneren.

21.2.5. ‘Breedte’ en ‘Hoogte’
Van een aantal objecten kunnen de afmetingen worden aangepast. Vul de gewenste
afmetingen in, in het ‘Breedte’ en ‘Hoogte’ veld.
Door de waardes in het ‘Breedte’ en ‘Hoogte’ veld te wisselen, kan eenvoudig de oriëntatie
van bijvoorbeeld een ‘deur’ object worden gewijzigd.

21.2.6. Confirmation
De deur- en lockerobjecten bieden de mogelijkheid om deuren te ontgrendelen. Door een
vinkje achter ‘Confirmation’ te plaatsen zal TiSM eerst om een bevestiging vragen alvorens
de betreffende deur daadwerkelijk ontgrendeld wordt.
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21.3. Object afbeeldingen
21.3.1. Leeseenheid
Het leeseenheid object geeft met een groot aantal verschillende afbeelding de status van
iedere boeking aan. In onderstaand overzicht zijn de afbeeldingen welke bij de
verschillende statussen worden getoond weergegeven.
Toegang wordt verleend.

Ongeldig attribuut gedetecteerd
in de locker.

Pincode fout.

Interne LMU fout #1.

Onbekende badge.

LMU antwoord
timeout periode.

Leeseenheid heeft ‘Speciaal’
status, de aangeboden badge
niet.

Tijdschema fout.

Gebruikersgroep fout.

Badge
aangeboden
geblokkeerde leeseenheid.

Anti Pass Back fout.

Meer dan 3 pincode fouten.

Tijdslot fout.

De leeseenheid is geblokkeerd.

Algemene fout.

Brandalarm ingang behorende
bij leeseenheid is actief.

Attribuut status conflict.

Biometrische leeseenheid.

Locker status conflict.

Foutieve biometrische
(gegevens niet aanwezig)

Geen toegang tot locker. Badge
staat niet in de LMU.

Biometrische
uitgevoerd.

De locker heeft ‘Speciaal’ status,
de aangeboden badge niet.

Leeseenheid in rust.

niet

scan

binnen

bij

scan
niet

Geen toegang tot locker. Badge
staat wel in de LMU, maar voor
een andere locker.
Belangrijk
Om al deze statussen te kunnen zien moeten de ‘Verzend geldige Toegangen’ en
‘Verzend geweigerde Toegangen’ opties bij de leeseenheid gezet zijn.
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21.3.2. Kleine leeseenheid
In tegenstelling tot het leeseenheid object geeft het kleine leeseenheid object slecht zeer
beperkt de status van een leeseenheid weer. In onderstaand overzicht zijn de afbeeldingen
welke bij de verschillende statussen worden getoond weergegeven.
Leeseenheid in rust.

Geen toegang verleend.

Toegang wordt verleend.

Belangrijk
Om al deze statussen te kunnen zien moeten de ‘Verzend geldige Toegangen’ en
‘Verzend geweigerde Toegangen’ opties bij de leeseenheid gezet zijn.

21.3.3. Locker
Het locker object geeft de status van de deur van een kluisje aan. In onderstaand overzicht
zijn de afbeeldingen welke bij de verschillende statussen worden getoond weergegeven.
Locker in rust, deur gesloten.

Deur van locker geopend na
positieve
validatie
van
aangeboden pas.

Slot van de locker is ontgrendeld.

Inbraak bij locker.

Locker niet aangesloten, geen
communicatie met de locker
mogelijk.

Deur van de locker staat te lang
open.

Lockerstatus onbekend.
Belangrijk
Om deze statussen te kunnen weergeven moeten de betreffende optie bij de
locker gezet zijn.
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21.3.4. Attribuutstatus
Indien een kluisje met attribuutregistratie functionaliteit is uitgevoerd, dan zal met
onderstaande afbeeldingen de attribuutstatus worden weergegeven. De attribuutstatus
wordt alleen weergegeven op een gesloten deur.
Locker in rust, deur gesloten, rode en groene
indicatie zijn uit: geen attribuutstatus.
Locker in rust, deur gesloten, rode en groene
indicatie zijn aan: attribuutstatus 1 en 2.
Locker in rust, deur gesloten, alleen de rode
indicatie is aan: attribuutstatus 1.
Locker in rust, deur gesloten, alleen de
groene indicatie is aan: attribuutstatus 2.
Locker in rust, deur gesloten, de rode
indicatie knippert: ongeldige attribuutstatus.
Belangrijk
Om deze statussen te kunnen weergeven moeten de optie ‘Verzend attr. status
wijzigingen’ bij de locker gezet zijn.

21.3.5. Ingang en Ingang klein
De standaard afbeeldingen voor een ‘Ingang’ object zijn weergegeven in onderstaand
overzicht. Voor het ‘Ingang’ object kunnen echter ook zelfgemaakte afbeeldingen worden
toegepast.
Ingang passief.

Ingang actief.

Ingangstatus onbekend, laatst
bekende status is passief.

Ingangstatus onbekend, laats
bekende status is actief.

Belangrijk
Om al deze statussen te kunnen zien moet de 'Disp' vlag bij de betreffende ingang
van de leeseenheid gezet zijn.

21.3.6. Uitgang
De standaard afbeeldingen voor een ‘Uitgang’ object zijn weergegeven in onderstaand
overzicht. Voor het ‘Uitgang’ object kunnen echter ook zelfgemaakte afbeeldingen worden
toegepast.
Uitgang gedeactiveerd.

Uitgang geactiveerd.
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21.3.7. Deur (kleur)
Een ‘Deur’ object (horizontaal en vertikaal) heeft afhankelijk van de stand van de deur een
andere kleur. Zie onderstaande overzicht voor de verschillende kleuren en de bijbehorende
deurstanden.
Deur is gesloten.

Systeem wacht tot de deur is
gesloten.

Deur is geopend.

Belangrijk
Voor weergave van de deurstand en deurstatus moet op het tabblad ‘Opties’ in het
venster ‘Configuratie leeseenheid’ de optie ‘Verzend deur status wijzigingen’ zijn
geactiveerd. Zie paragraaf 8.7.2.4.

21.3.7.1. Additionele symbolen voor een deur
Aan de afbeelding van een ‘Deur’ object kan afhankelijk van de status van een deur één van
onderstaande afbeeldingen worden toegevoegd.
Inbraak.

Slot ontgrendeld.

Deur niet bekend in systeem.

Brandalarm.

Deur te lang open.

Deur geblokkeerd.

Onbekende status.

Deur legaal open

Belangrijk
Voor weergave van de deurstand en deurstatus moet op het tabblad ‘Opties’ in het
venster ‘Configuratie leeseenheid’ de optie ‘Verzend deur status wijzigingen’ zijn
geactiveerd. Zie paragraaf 8.7.2.4.

21.3.8. Onbewaakte deur
Het ‘Onbewaakte deur’ object is strikt genomen een combinatie van een ‘Ingang’ en een
‘Uitgang’ object. Het ‘Onbewaakte deur’ object is bedoeld voor deuren welke wel voorzien
zijn van een elektromechanisch slot en een deurstandsensor maar niet worden
gecontroleerd door een leeseenheid en controller. Als in- en uitgang kunnen vrije in- en
uitgang paren van geconfigureerde leeseenheden worden gebruikt of kunnen niet
geconfigureerde in- en uitgangen van een I/O paneel worden gebruikt.
Een ‘Onbewaakte deur’ object heeft afhankelijk van de stand van de deur een andere kleur.
Zie onderstaande overzicht voor de verschillende kleuren en de bijbehorende deurstanden.
Deur is gesloten.
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Deur is geopend.

Belangrijk
Voor weergave van de deurstand moet op het tabblad ‘Ingang’ in het venster
‘Configuratie leeseenheid’ voor de gebruikte ingang de vlag ‘Disp.’ zijn aangevinkt.
Zie paragraaf 8.2.3.

21.3.8.1. Add. symbolen voor een onbewaakte deur
Aan de afbeelding van een ‘Onbewaakte deur’ object worden met uitzondering van een
‘Slot ontgrendeld’ symbool geen additionele symbolen toegevoegd.
Let op
De tijd dat het ‘Slot ontgrendeld’ symbool op een ‘Onbewaakte deur’ object wordt
getoond heeft geen relatie met de daadwerkelijke tijd dat het slot ontgrendeld is.
Het is slechts bedoeld als optische terugkoppeling op het moment dat via het
objectmenu de deur ontgrendeld wordt.

21.3.8.2. Vrijgave tijd voor slot
Indien gebruik wordt gemaakt van ongeconfigureerde in- en uitgangen (in- en uitgangen
welke niet bij een leeseenheid behoren) moet de gewenste vrijgave tijd in het veld ‘Time
[1/10s]’ in het configuratie venster van het object worden ingevoerd.
Als gebruik wordt gemaakt van vrije in- en uitgangen welke aan een geconfigureerde
leeseenheid zijn toegewezen, dan wordt de vrijgave tijd als volgt bepaald:

Indien het veld ‘Time [1/10s]’ in het configuratie venster van het object ongelijk is aan
de default waarde ‘0’, dan wordt de waarde van dit veld als vrijgave tijd gebruikt.

Indien het veld ‘Time [1/10s]’ in het configuratie venster van het object gelijk is aan de
default waarde ‘0’, dan wordt de waarde van het veld ‘Tijd 1/10s’, zoals aangegeven op
het tabblad ‘Uitgang’ van het venster ‘Configureer Leeseenheid’, van de betreffende
uigang gebruikt.
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21.3.9. Alarm
Het ‘Alarm’ object kan worden gebruikt voor de visualisatie en afhandeling van een input
waaraan een alarm functie is toegewezen. De werking is onderstaand puntsgewijs
toegelicht.






Indien er geen alarm situatie is, is de lamp gedoofd (Witte lamp). De betreffende
ingang is niet actief.
Alarm (Rode lamp), de betreffende ingang is actief. Er wordt actie van de gebruiker
verlangd. Alarmen moeten geaccepteerd worden voordat de alarmsituatie opgeheven
wordt. Dit kan door uit objectmenu van het alarm de optie ‘Accepteren’ te kiezen. In het
venster wat vervolgens geopend wordt, kan worden aangeven welke actie is
ondernomen, bijvoorbeeld: "Situatie gecontroleerd. Geen verdachte situatie
aangetroffen". De tijd en datum worden automatisch aan de melding toegevoegd. De
historie van een alarm situatie wordt verkort zichtbaar als de muis (cursor) op het
‘Alarm’ object wordt gezet.
Een geaccepteerd alarm, waarbij echter de alarmsituatie nog steeds geld (ingang
actief) is te herkennen aan een blauwe lamp.
Een alarm wat niet geaccepteerd werd, maar waarbij de alarmsituatie zelf inmiddels is
opgeheven (ingang niet meer actief), wordt weergegeven door een groene lamp. Dit
alarm moet dus nog geaccepteerd worden. Pas wanneer het alarm is geaccepteerd en
de alarmsituatie zelf is opgeheven, wordt weer de gedoofde lamp getoond.

Onderstaand overzicht toont de verschillende objectstatussen.
Geen alarm, ingang niet actief.
Alarm! Ingang actief. Alarm nog niet geaccepteerd door de gebruiker.
Alarm! Ingang actief. Alarm is reeds geaccepteerd door gebruiker.
Actieve alarmstatus is opgeheven. Het alarm is niet geaccepteerd door de
gebruiker.
Er is tevens een kleine uitvoering van dit object beschikbaar.
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21.3.10. Maplinks / plattegrond koppelingen
‘Map links’ of ‘Plattegrond koppelingen’ zijn knoppen of vlakken welke een link naar één of
meer andere plattegronden vormt. Op een ‘Map link’ object wordt een rood
signaleringslampje afgebeeld indien er op één of meer gelinkte plattegronden een
alarmstatus actief wordt.
Link naar een andere plattegrond.
Op één van de gelinkte plattegronden is een alarmmelding.

21.3.10.1. Configuratie maplinks
Indien een maplink wordt gebruikt als een directe koppeling naar één plattegrond, dan kan
de gekoppelde plattegrond worden geselecteerd in het selectie veld ‘Link Map’ op het
tabblad ‘Display’ in het configuratievenster van het object.
Een maplink kan ook gebruikt worden als koppeling naar meerdere plattegronden. Als met
de muis op een dergelijke maplink wordt geklikt verschijnt een lijst met de plattegronden
waartoe de maplink toegang biedt. Met de muis kan vervolgens op de gewenste
plattegrond worden geklikt. Om een maplink op deze wijze te configureren worden alle te
koppelen plattegronden op het tabblad ‘Maps’ in het configuratievenster van het object
geselecteerd.

21.3.11. Concentrators en deurcontrollers
De controllers en concentrators kunnen met de objecten uit onderstaand overzicht worden
weergegeven.
RCU
SICOM, SICOM2plus of SICOM4plus
RCUplus, RCU2plus of RCU4plus.
MASIO
MASplus

21.3.11.1. Additionele symbolen
Aan de afbeelding van een controller op concentrator object kan afhankelijk van de status
één van onderstaande afbeeldingen worden toegevoegd.
Sabotagecontact geopend
Voeding in noodbedrijf, de voeding van het paneel werkt op de accu.
Board is offline (niet bereikbaar voor TiSM-PC)

21.3.11.2. Onbekende verbindingsstatus
Indien een RCU offline is, is de verbindingsstatus van de onderliggende SICOM panelen
niet bekend. In dat geval zullen alle SICOM panelen onder de betreffende RCU, als
onderstaande voorbeeld vervaagt worden afgebeeld.
SICOM onbereikbaar. De RCU waaronder de SICOM is aangesloten is
niet bereikbaar voor TiSM-PC.

167

21.4. Objectmenu’s
Aan ieder object is een objectmenu gekoppeld. Door met de rechter muistoets op een
object te klikken, wordt het bijbehorende objectmenu geopend. In figuur 118 is als
voorbeeld het objectmenu van een ‘Deur’ object gegeven.

figuur 118: Object menu van een 'Deur'object

Het objectmenu bevat voor iedere object de optie ‘Configureren’. Deze optie kan echter
alleen worden gekozen indien met voldoende rechten is ingelogd.
In de volgende paragrafen wordt per object de opties in het objectmenu kort toegelicht.

21.4.1. Objectmenu van het ‘Deur’ object
Het objectmenu van het ‘Deur’ object heeft de volgende opties:
 ‘Ontgrendelen’

:

 ‘Set Legaal Open’

:

 ‘Reset Legaal Open’
 ‘Configureren’
 ‘Info’

:
:
:

 ‘Help’

:
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Het slot wordt aangestuurd alsof toegang is
verleend aan een aangeboden badge.
Het slot wordt permanent opengestuurd, waardoor
de
De deur continue geopend kan worden zonder dat
er een badge moet worden aangeboden.
Reset de legaal open status
Object configuratie
De actuele blokeer- en legaal open status worden
getoond. Indien een van beide geld, wordt eveneens
getoond waardoor de betreffende status wordt/werd
veroorzaakt. Mogelijke oorzaken zijn ‘Hardware’,
‘Parameter’ en ‘Software’.
Toont indien beschikbaar de helppagina voor het
object.

21.4.2. Objectmenu van het ‘Leeseenheid’ object
Het objectmenu van het ‘Leeseenheid’ object heeft de volgende opties:






‘Blokkeren’
‘Release’
‘Activate Bioscan’
‘Release Bioscan’
‘Toon Database’

:
:
:
:
:

 ‘Photo Trace’

:

 ‘Configureren’
 ‘Info’
 ‘Help’

:
:
:

Blokeer de leeseenheid.
Deblokkeer de leeseenheid.
Zie handleiding ID3D module.
Zie handleiding ID3D module.
Opent het venster ‘Configuratie Leeseenheid’ voor
de betreffende leeseenheid.
Als deze functie wordt geactiveerd verschijnt er een
extra venster waarin gegevens worden getoond van
de aangeboden badge en de daaraan gekoppelde
gebruiker. Daarbij wordt tevens de foto getoond
welke bij de gebruiker is opgeslagen.
Object configuratie
Toont de blokkeer status van de leeseenheid.
Toont indien beschikbaar de helppagina voor het
object.

21.4.3. Objectmenu van het ‘Output’ object
Het objectmenu van het ‘Output’ object heeft de volgende opties:
 ‘Set’
 ‘Reset’
 ‘Update Status’

:
:
:

 ‘Configureren’
 ‘Help’

:
:

Activeert de betreffende uitgang.
Deactiveert de betreffende uitgang.
Vraagt de actuele status van de uitgang op en past
zo nodig de objectafbeelding aan.
Object configuratie
Toont indien beschikbaar de helppagina voor het
object.

21.4.4. Objectmenu van het ‘Locker’ object
Het objectmenu van het ‘Locker’ object heeft de volgende opties:
 ‘Laden Status’
 ‘Inhoud’
 ‘Ontgrendelen’

:
:
:

 ‘Toon Database’

:

 ‘Configureren’
 ‘Help’

:
:

Vraagt de actuele status van het kluisje op.
Vraagt de actuele inhoud van het kluisje op.
Het kluisje wordt geopend alsof er een geldige
badge is aangeboden.
Opent het venster ‘Configuratie Lockers’ voor het
betreffende kluisje.
Object configuratie
Toont indien beschikbaar de helppagina voor het
object.

21.4.5. Objectmenu van het ‘IS200’ object
Zie paragraaf 21.4.4, ‘Objectmenu van het ‘Locker’ object’.
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22

Instellingen
Via het menu ‘Database’, optie ‘Systeem’, optie ‘Instellingen’ kunnen de volgende opties
gezet worden.

22.1. Data invoer leeseenheid
De Data invoer leeseenheid definieert de leeseenheid die gebruikt wordt om nieuwe badges
in te lezen en met een badge in te loggen.
Er kunnen maximaal drie data invoer leeseenheden gedefinieerd worden.

figuur 119: Venster ‘Systeem instellingen’ tabblad ‘Data invoer leeseenheid’
Naast de mogelijkheid om hiervoor een gewone leeseenheid in het systeem te gebruiken,
kan ook gebruik gemaakt worden van maximaal twee zogenaamde table top reader welke
direct op een locale com poort (RS232) van de PC worden aangesloten. Op deze wijze is
invoer leeseenheid altijd onder handbereik is.

22.1.1. Data invoer leeseenheid
In het selectievak naast ‘Data invoer leeseenheid’ kan een leeseenheid worden
geselecteerd welke reeds via menu ‘Database’, optie ‘Leeseenheden’ geconfigureerd is.
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22.1.2. ‘Local Reader 1’ & ‘Local Reader 2’
22.1.2.1. Com poort
De table top reader kan op verschillende manieren worden ingesteld. Ten eerste moet de
poort waarop de leeseenheid wordt aangesloten, gezet worden. Selecteer onder ‘Com
poort’ de seriële poort waarop de betreffende table top reader is aangesloten.

22.1.2.2. Type
Vervolgens moet het type leeseenheid bepaald worden:

PR102: type leeseenheid waarbij de data in binair formaat, volgens speciale
voorschriften wordt verstuurd.

ASCII: type waar bij de data als ASCII karakters wordt verstuurd.

PRTT: geschikte instelling voor PRTT leeseenheden.

22.1.2.3. ASCII
Voor de instelling als ASCII bestaan bovendien de volgende opties:

Start: bepaalt de positie in de ontvangen string die als begin van de unieke badge ID
moet worden aangemerkt.

Lengte: de lengte in karakters die vanaf de ‘Start’ positie in de ASCII string moet
worden uitgenomen als badge id.
De in te stellen waardes zijn afhankelijk van de gebruikte data invoer leeseenheid. Informeer
bij aanschaf hiervan naar de instellingen.

22.2. Backup

figuur 120: Venster ‘Systeem instellingen’ tabblad ‘Backup’
Met behulp van de opties op het tabblad ‘Backup’ kan een backup gemaakt worden van
alle aanwezige systeemdata. Gebruik deze optie om een volledige backup van alle data te
maken op een apart medium, bijvoorbeeld een 2e harde schijf.
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22.3. Beveiliging

figuur 121: Venster ‘Systeem instellingen’ tabblad ‘Beveiliging’
Op het tabblad ‘Beveiliging’ worden de volgende TiSM-PC gerelateerde beveiligingsopties
ingesteld:

Tijd waarna een ingelogde beheerder, na zijn laatste handeling, automatisch wordt
uitgelogd.

In- en uitschakelen van het gebruik van ‘Autorisatie Groepen’.

Pincodes in het venster ‘Badges’ zichtbaar of geblindeerd.

22.3.1. Time out
Met de in het veld ‘Time out’ ingevoerde tijd wordt bepaald na welke inactieve periode een
beheerder automatische wordt uitgelogd.

22.3.2. Autorisatie Groepen
Met behulp van zogenaamde autorisatie groepen kan het beheer van bepaalde gebruikers,
badges en gebruikersgroepen worden toegewezen aan een specifieke beheerder. Op deze
wijze kunnen verschillende beheerder elk hun eigen deel van de gebruikers, badges en
gebruikersgroepen beheren.
Het gebruik van autorisatie groepen is alleen mogelijk bij gebruik van de PM Client of de
Systemdesk Client. Het instellen van autorisatie groepen wordt in de handleiding van
betreffende client behandeld.
Op het tabblad ‘Beveiliging’ in het venster ‘Systeem instellingen’ moet de optie ‘Autorisatie
Groepen’ worden aangevinkt om binnen de clients gebruik te kunnen maken van de
autorisatie groepen.

22.3.3. Toon Badge Pincode
Indien de optie ‘Toon Badge Pincode’ is aangevinkt wordt de ingevoerde pincode bij een
badge in het venster ‘Badge’ getoond. Indien deze optie niet is aangevinkt worden op
plaats van de pincode vier asterix symbolen ’****’ geplaatst.
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22.4. Auto update
Op het tabblad ‘Auto Update’ worden een aantal periodieke updates voor bepaalde
systeemcomponenten ingesteld.

figuur 122: Venster ‘Systeem instellingen’ tabblad ‘Auto Update’

22.4.1. Automatisch tijd gelijk zetten
Diverse systeemcomponenten beschikken over een zogenaamde Real Time Clock (RTC).
Deze RTC’s bieden een klok en kalender functie. Omdat de tijd in deze RTC’s na verloop
van tijd kan gaan verlopen, biedt TiSM de mogelijkheid om deze RTC’s dagelijks met de
systeemtijd van de TiSM Server te synchroniseren.
Door een dagelijkse synchronisatie wordt bereikt dat:
 Alle klokken in de diverse systeemcomponenten dezelfde tijd aangeven zodat de
opbouw van de logging (historie) in tijd correct is.
 Er geen verschil in tijd aanduiding is tussen systeemcomponenten en server.
Belangrijk
Door de tijd van de TiSM server via een NTP server te synchroniseren en de tijd in
de systeemcomponenten met de TiSM server te laten synchroniseren, staat de tijd
in al deze deelsystemen altijd goed.

22.4.1.1. Tijd zetten
Vul in het veld ‘Tijd zetten’ het gewenste moment op een dag in dat de tijd
gesynchroniseerd moet worden.

22.4.1.2. Geactiveerd
Om ook daadwerkelijk de periodieke tijdsynchronisatie te activeren moet de optie
‘Geactiveerd’ aangevinkt zijn.

22.4.1.3. Update nu
De knop ‘Update Nu’ biedt de mogelijkheid om direct alle tijden te synchroniseren.
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22.4.2. Update badges
Indien de functie ‘Update badges’ wordt ingesteld en geactiveerd, dan zal TiSM iedere dag
op de ingestelde tijd een download van alle badge wijzigingen uitvoeren.
Deze functie kan ook handmatig worden geactiveerd via de optie ‘Wijzigingen’ in het menu
‘Download’ van het venster ‘Badges’. Zie paragraaf 10.7.3.

22.4.3. TAM Auto update
Zie de TAM handleiding.

22.5. Lokaal
TiSM-PC gaat er standaard vanuit dat een controller (concentrator of combi) via de primaire
communicatiepoort voor lokale verbindingen bereikbaar is. Op het tabblad ‘Lokaal’ wordt de
primaire poort voor lokale verbindingen ingesteld.
Belangrijk
Indien het betreffende systeemcomponent op een andere manier met TiSM-PC
moet communiceren, dient dat te worden geconfigureerd op één van de volgende
manieren:
 Niet permanente (remote) verbindingen. Zie hoofdstuk 16.
 Communicatie
linken
en
link
naar
specifieke
controllers.
Zie hoofdstuk 17.
 Netwerkinstellingen van de IP lezers. Zie hoofdstuk 18.
 Netwerkinstellingen van de RF lezers. Zie hoofdstuk 1918.

figuur 123: Venster ‘Systeem instellingen’ tabblad ‘Lokaal’

22.5.1. Com Poort
Selecteer de gebruikte COM poort welke als primaire communicatiepoort ingesteld moet
worden.

174

22.5.2. Baudrate
Selecteer de gebruikte Baudrate. Standaard is de Baudrate 9600 Baud. Een hogere
communicatie snelheid zal in de praktijk vrijwel geen snelheidswinst opleveren, maar heeft
wel tot resultaat dat de kans op communicatiefouten toeneemt.

22.6. Remote

figuur 124: Venster ‘Systeem instellingen’ tabblad ‘Remote’
Zoals beschreven in hoofdstuk 16 kan TiSM-PC ook via niet-permanente verbindingen met
(een deel van) de onderliggende infrastructuur communiceren. Op het tabblad ‘Remote’
wordt de primaire poort voor remote sessies ingesteld.
Belangrijk
Indien het betreffende systeemcomponent op een andere manier met TiSM-PC
moet communiceren, dient dat te worden geconfigureerd op één van de volgende
manieren:
 Lokale verbindingen. Zie paragraaf 22.5.
 Communicatie linken en link naar specifieke controllers. Zie hoofdstuk 17.
 Netwerkinstellingen van de IP lezers. Zie hoofdstuk 18.
 Netwerkinstellingen van de RF lezers. Zie hoofdstuk 1918.

22.6.1. Com poort
Selecteer hier de Com. poort waar het modem is aangesloten.

22.6.2. Sessies
Via de knop ‘Sessies’ wordt direct het venster ‘Remote Session’ geopend. Een volledige
uitleg staat in hoofdstuk 16.
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22.7. Modules

figuur 125: Venster 'Systeeminstellingen' tabblad 'Modules'
Via het tabblad ‘Modules’ kan worden ingesteld of de modules ‘ERM’, ‘BAM’, ‘ICM’, ‘CCTM’
of ‘FAM’ bij het opstarten van TiSM-PC al dan niet geladen moeten worden. Gewoonlijk
moet iedere module waarvoor een licentie is afgesloten worden geladen.
Belangrijk
Indien een module bij het opstarten van TiSM-PC is geladen, kan deze zonder
TiSM-PC af te sluiten uit het geheugen worden verwijderd door het vinkje bij de
betreffende module te verwijderen en het venster ‘Systeem instellingen’ te sluiten.

22.7.1. Local Settings
Via de knop ‘Local Settings’ wordt het venster met de module specifieke instellingen
geopend. Zie voor verdere details de betreffende module handleiding.

176

22.8. Opties

figuur 126: Venster 'Systeem instellingen' tabblad 'Opties'
Op het tabblad ‘Opties’ staat de optie ‘Download badge na opslaan’. Door een vinkje voor
deze optie te zetten is het niet langer nodig om bij veranderingen aan een badge na de
knop ‘Opslaan’ ook nog op de knop ‘Download’ te klikken.
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23
Clients

Een veelheid aan clients kan verbonden worden via het netwerk met de TiSM-PC server.
Hieronder volgt een korte opsomming van types clients en hun toepassing. Voor een
gedetailleerde beschrijving dient echt de betreffende handleiding geraadpleegd te worden.








‘Frontdesk’ – Is een client voor bij de receptie of portier.
Via deze client kan men:
 De plattegronden zien en de objecten bedienen
 Bezoekers registratie uitvoeren
 De aanwezigheidstatus van gebruikers, bezoekers en attributen bekijken.
 De Anti Pass Back status van gebruikers resetten.
 Handmatig attributen registreren (MAR)
‘PMClient II’ - Kan gebruikt worden als Personeelsmanagement client op de PZ afdeling
van een bedrijf. Via deze client kan men:
 Vrijwel alle data in de database wijzigen.
 Historie bekijken
 Time & Attendance Module gebruiken
‘Systemdesk’ – Algemene client waarin de functionaliteit van de ‘Frontdesk’ en
‘PMClient II’ aanwezig is. Hierdoor is deze client universeel inzetbaar.
Via deze client kan men:
 De plattegronden zien en de objecten bedienen
 Bezoekers registratie uitvoeren
 De aanwezigheidstatus van gebruikers, bezoekers en attributen bekijken.
 De Anti Pass Back status van gebruikers resetten.
 Handmatig attributen registreren (MAR)
 Vrijwel alle data in de database wijzigen.
 Historie bekijken
 Time & Attendance Module gebruiken
‘Attendance’ - Algemene client voor online informatie over de aanwezigheid van
gebruikers. Via deze client kan men:
 De aanwezigheidstatus van gebruikers, bezoekers en attributen bekijken.
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23.1. Clients
De TiSM Clients kunnen worden beheerd via het venster ‘Clients’ welke wordt geopend via
het menu ‘Database’, submenu ‘Systeem’, optie ‘Clients’.

23.1.1. Tabblad ‘Clients’
In figuur 127 is het venster ‘Clients’, tabblad ‘Clients’ afgebeeld. In de op dit tabblad
getoonde tabel zijn alle clients opgenomen welke ooit met de TiSM Server verbonden zijn
geweest en die op dit moment verbinding met de TiSM server hebben. Deze laatste
categorie is herkenbaar aan het kruisje in de kolom ‘Connected’.

figuur 127: Venster 'Clients', tabblad 'Clients'

23.1.1.1. Knop ‘Close Client’
Door ‘Close Client’ te kiezen kan een individuele client afgesloten worden. De client
applicatie op de client PC wordt gesloten en de verbinding met de TiSM server wordt
verbroken.
Belangrijk
Voordat de Server afgesloten kan worden moeten alle aangesloten clients
afgesloten worden.
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23.1.2. Tabblad ‘Settings’
Het tabblad ‘Settings’ van het venster ‘Clients’, zoals getoond in figuur 128, toont de
instellingen van de op het tabblad ‘Clients’ geselecteerde client. Het betreft de instellingen
welke via het menu ‘Setting’ van de client zijn gemaakt.
Belangrijk
Indien het menu ‘Settings’ van de client nooit is geopend, dan zal het tabblad
‘Settings’ in het venster ‘Client’ leeg zijn.
De in het tabblad ‘Settings’ getoonde instellingen zijn desgewenst aan te passen. Doe dit
alleen als u exact weet wat u doet. Uitleg hierover valt buiten het bereik van deze
handleiding.

figuur 128: Venster 'Clients', tabblad 'Settings'

23.1.2.1. Knop ‘Vernieuw’
Door op de knop ‘Vernieuw’ te klikken wordt de inhoud van het tabblad ‘Settings’ ververst
(de instellingen worden opnieuw uit de database gehaald).

23.1.2.2. Knop ‘Update Client’
Door op de knop ‘Update client’ te klikken worden de client gedwongen de instellingen
opnieuw uit de database te halen en met de opgehaalde instellingen verder te werken. Op
de client PC heeft dit tot gevolg dat een eventueel ingelogde beheerder opnieuw op de
TiSM client moet inloggen.
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24

User Custom Fields

figuur 129: Venster 'User Custom Fields'
In het venster ‘User Custom Fields’ kunnen de vijf gebruiker specifieke velden worden
gedefinieerd, zoals die in het venster ‘Gebruikers’, tabblad ‘Custom’ worden weergegeven.
Zie paragraaf 11.2.

24.1. Velden
24.1.1. Number
Het veld ‘Number’ bevat een vast uniek record nummer welke voor de vijf gebruiker
specifieke velden genummerd zijn van 1 tot en met 5.

24.1.2. Name
Het veld ‘Name’ bevat de naam ven het gebruiker specifieke veld. Deze naam wordt
weergegeven op het in het tabblad ‘Custom’ in het venster ‘Gebruikers’.

24.1.3. Length
De waarde in het veld ‘Length’ bepaald hoeveel tekens er bij het gebruiker specifieke veld
ingevoerd mogen worden.

24.1.4. Visible
Met het veld ‘Visible’ wordt bepaald of het gebruiker specifieke veld al dan niet zichtbaar is
op tabblad ‘Custom’ in het venster ‘Gebruikers’.

24.1.5. Unique
Met het veld ‘Unique’ wordt bepaald of de waarde die bij het gebruiker specifieke veld wordt
ingevoerd al dan niet een unieke waarde moet zijn.

24.1.6. AutoInc
Dit veld is bedoeld voor toekomstig gebruik!
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24.1.7. Constraint
Dit veld is bedoeld voor toekomstig gebruik!

24.1.8. ConstraintErrorMsg
Dit veld is bedoeld voor toekomstig gebruik!
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25

Beheerders

Binnen TiSM-PC kunnen verschillende beheerders met ieder hun eigen rechten worden
aangemaakt. Een beheerder krijgt de toegewezen rechten nadat deze is ingelogd bij TiSMPC. Inloggen bij TiSM-PC kan op de volgende manieren:

Aanbieden van een badge bij de data entry reader. Na het aanbieden van de badge is
de beheerder direct ingelogd.

Via het menu ‘Authorisatie’. Zie hoofdstuk 28. De beheerder moet via het venster
‘Login’ een naam en wachtwoord invullen.

Een combinatie van bovenstaande. Door het aanbieden van de badge wordt het
venster ‘Login’ getoond met de juiste gebruiker. Het wachtwoord moet door de
beheerder worden ingevuld.
Via menu ‘Database’, optie ‘Beheerders’ wordt het venster ‘Beheerder’ geopend. Via dit
venster kunnen nieuwe beheerders worden aangemaakt en kunnen de rechten en gegevens
van bestaande beheerders worden aangepast.

figuur 130: Venster 'Beheerder', tabblad 'Basis'
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25.1. Menu ‘Bewerken’
Via menu ‘Bewerken’ in het venster ‘Beheerder’ kunnen nieuwe beheerders worden
aangemaakt en bestaande beheerders worden verwijderd.

25.2. Beheerder
25.2.1. Code
Het veld ‘Code’ kan worden gebruikt voor het invoeren van een administratieve code. Het
invullen van dit veld is niet noodzakelijk.

25.2.2. Naam
Bij het veld ‘Naam’ wordt de login naam van de beheerder ingevoerd. Deze naam moet bij
het inloggen via menu ‘Authorisatie’ worden gebruikt.

25.2.3. Wachtwoord
Bij het veld ‘Wachtwoord’ wordt het wachtwoord van de beheerder ingevoerd. Dit
wachtwoord moet bij het inloggen via menu ‘Authorisatie’ worden gebruikt.

25.2.4. Bevestig wachtwoord
Bij het veld ‘Bevestig wachtwoord’ moet tijdens het aanmaken van een nieuwe beheerder
het wachtwoord van de beheerder nogmaals worden ingevoerd. Indien het wachtwoord in
het veld ‘Bevestig wachtwoord’ niet overeen komt met het wachtwoord in veld
‘Wachtwoord’, zal het venster ‘Wachtwoord’ zoals weergegeven in figuur 131, worden
getoond.

figuur 131: Venster 'Wachtwoord', 'Wachtwoord niet goed ingevoerd'

25.2.5. Badge ID
Bij het veld ‘Badge ID’ kan het Badge ID van de beheerder worden ingevoerd. Het invullen
van dit veld is noodzakelijk indien het inloggen met een badge mogelijk moet zijn.

25.2.6. Vereist
De vlag ‘Vereist’ heeft invloed op de wijze waarop met een badge kan worden ingelogd. De
volgende opties zijn mogelijk:

Indien de vlag ‘Vereist’ is aangevinkt, zal na het aanbieden van een bekende
beheerderbadge het venster ‘Login’ worden geopend, waarbij de juiste
gebruikersnaam reeds is ingevuld. De beheerder moet zelf het wachtwoord invullen om
in te loggen.

Indien de vlag ‘Vereist’ niet is aangevinkt, zal na het aanbieden van een bekende
beheerderbadge direct worden ingelogd.
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25.3. Tabblad ‘Basic’
25.3.1. Autorisatie
Door het aanvinken van de vlaggen onder ‘Authorisatie’ is het mogelijk een beheerder
rechten toe te wijzen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen rechten om items te
wijzigen (vlag ‘Wijzigen’) en rechten om alleen items in te zien of te bedienen (vlag
‘Bladeren’).
LET OP
Het eerste record dat wordt aangemaakt (de eerte beheerder) krijgt automatisch
het recht om beheerders te wijzigen. Indien het vinkje bij deze optie wordt
verwijderd
zal
TiSM
deze
rechten
zelf
herstellen.
De eerste beheerder kan dus altijd nieuwe beheerders aanmaken, desgewenst
met alle mogelijke rechten. Maak dus altijd de belangrijkste beheerder als eerste
aan.

25.4. Tabblad ‘Modules’
Op het tabblad ‘Modules’ kunnen de rechten voor verschillende modules aan een
beheerder worden toegewezen.

figuur 132:Venster 'Beheerder’, tabblad 'Modules'
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26

Rapporten

Teneinde de systeemconfiguratie te kunnen rapporteren of archiveren, bestaat de
mogelijkheid om de systeemconfiguratie in overzichtelijk rapporten uit te printen. Binnen de
‘Rapport Module’ welke standaard met TiSM-PC wordt meegeleverd kan op een
eenvoudige wijze aan de hand van tien standaard rapporten de gewenste configuratie delen
worden geprint. Daarbij is het mogelijk om aan te geven hoe de configuratiegegevens
gesorteerd en gefilterd moeten worden.
Binnen de standaard rapporten kunt u aangeven welke velden u al dan niet in uw rapport
wilt laten zien. Daarnaast kunt u nieuwe rapporten definiëren waardoor de instellingen voor
veelgebruikte rapporten kunnen worden vastgelegd.
De ‘Rapport Module’ wordt geactiveerd via de optie ‘Rapporten’ in het menu ‘Database’. In
figuur 133 wordt het venster van de ‘Rapport Module’ getoond.

figuur 133: Venster ‘Rapport module’
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26.1. Rapport selecteren
Selecteer het gewenste rapport uit de lijst met beschikbare rapporten. Zie figuur 134.

figuur 134: Venster 'Rapport module', rapport selectie
Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende (standaard) rapporten:

User report

Badge report

Reader IO report

Reader APB-Attendance report

Reader usergroup report

User Groups report

User Reader report

Visitor list

User (deleded) report

Employee Remarks
Indien er zelf gedefinieerde rapporten zijn aangemaakt (zie paragraaf 26.6), zullen ook deze
rapporten in de lijst met beschikbare rapporten worden weergegeven.
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26.2. Velden selecteren
Belangrijk
Gemaakte veldselecties blijven behouden, zodat bij een volgend rapport de
selectie niet opnieuw gemaakt hoeft te worden.
Indien rapporten met verschillende veldselecties gecreëerd moeten worden, kan
gebruik gemaakt worden van klantspecifieke rapporten. Zie paragraaf 26.6.
Binnen ieder rapport worden alle, voor het betreffende rapport beschikbare, velden
weergegeven. Door het plaatsen of verwijderen van het vinkje voor de veldnaam, wordt
bepaald of een veld al dan niet wordt meegenomen in het uiteindelijke rapport.

figuur 135: Venster 'Rapport module', veld selectie

26.2.1. Alles of niets selecteren
Indien alle velden geselecteerd of juist niet geselecteerd moeten worden kan dit op de
volgende manier:

Klik met de rechter muisknop in het witte vlak onder ‘Kolommen’.

Er verschijnt een menu met de opties ‘Alles selecteren’ en ‘Niets selecteren’

Klik met de linker muistoets op de gewenste optie.
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26.3. Sorteren
Belangrijk
Gemaakte sorteercriteria blijven behouden, zodat bij een volgend rapport de
sorteercriteria niet opnieuw opgesteld hoeft te worden.
Indien rapporten met verschillende sorteercriteria gecreëerd moeten worden, kan
gebruik gemaakt worden van klantspecifieke rapporten. Zie paragraaf 26.6.
De gegevens in een rapport kunnen gesorteerd worden op basis van de inhoud van de
velden.

B

C

A

figuur 136: Venster 'Rapport module', sorteren

26.3.1. Velden aan de lijst toevoegen
De sorteercriteria worden als volgt ingesteld:

Selecteer een veld waarop gesorteerd moet worden en klik op de knop (A) tussen
‘Kolommen’ en ‘Sorteren’. De naam van het veld zal nu tevens onder ‘Sorteren’ komen
te staan.

Herhaal dit zo nodig voor andere velden welke onderdeel van de sorteer criteria
moeten worden.

26.3.2. Velden in de lijst verplaatsen
Het veld waar het eerste op gesorteerd moet worden moet boven is de lijst staan. De
volgorde van velden kan op de volgende manier gewijzigd worden”

Selecteer onder ‘Sorteren’ het veld dat verplaatst moet worden.

Klik op de knoppen met het pijltjes (B) om het veld verder naar boven of beneden te
verplaatsen.

Herhaal dit zo nodig voor andere velden.

26.3.3. Velden uit de lijst verwijderen
Het verwijderen van geselecteerde velden gaat als volgt:

Selecteer onder ‘Sorteren’ het uit de sorterenlijst te verwijderen veld.

Sleep het geselecteerde veld naar de prullenbak (C) boven ‘Sorteren’.
Een andere manier om een veld of alle velden te verwijderen is de volgende:
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Klik met de rechter muisknop in het witte vlak onder ‘Sorteren’.
Er verschijnt een menu met de opties ‘Verwijderen’ en ‘Delete all’. De optie
‘Verwijderen’ verwijdert alleen het geselecteerde veld, de optie ‘Delete all’ verwijdert alle
velden uit de lijst.
Klik met de linker muistoets op de gewenste optie.

26.4. Filteren
Belangrijk
Ingestelde filters blijven behouden, zodat bij een volgend rapport de filters niet
opnieuw ingesteld hoeven te worden.
Indien rapporten met verschillende filters gecreëerd moeten worden, kan gebruik
gemaakt worden van klantspecifieke rapporten. Zie paragraaf 26.6.
Verfijning van de te rapporteren gegevens kan door het instellen van een filter. Een filter kan
uit één of meer regels bestaan waarin wordt aangegeven waaraan de inhoud van een veld
moet voldoen. Er kan gefilterd worden op de inhoud van alle voor een specifiek rapport
beschikbare velden. Dit kunnen ook velden zijn die uiteindelijk niet worden afgedrukt in het
rapport, velden waar geen vinkje voor staat.

figuur 137: Venster 'Rapport module', filter
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26.4.1. Een filterregel toevoegen
Belangrijk
Filterregels kunnen alleen worden toegevoegd indien er geen filterregels
geselecteerd zijn. Deselecteer zo nodig een geselecteerde regel op de volgende
manier:




Klik met de rechter muisknop in het witte vlak onder ‘Filter’.
Er verschijnt een menu met een aantal opties.
Klik met de linker muisknop op de optie ‘Deselecteren’.

Filterregels kunnen als volgt worden toegevoegd:

Selecteer onder ‘Filter-Velden’ het veld welke in de filterregel moet worden opgenomen.

Selecteer onder ‘Operatie’ de gewenste operator.

Geef onder ‘Waarde’ de bijbehorende waarde (inhoud) van het veld aan.

Selecteer, indien relevant, de Booleaanse operator AND of OR onder ‘EN/OF’.
Raadpleeg zo nodig 26.4.1.1, Booleaanse operator

Klik op de knop ‘Filter toevoegen’ of ‘Add Filter’ om de samengestelde regel toe te
voegen.

26.4.1.1. Booleaanse operator
Indien meerdere filterregels worden aangemaakt, moet worden aangegeven wat de relatie is
tussen de verschillende regels. Daartoe kan binnen de rapportmodule gebruik worden
gemaakt van de Booleaanse operators AND en OR.
Het resultaat van de AND en OR operator wordt aan de hand van onderstaand voorbeeld
duidelijk gemaakt:

De filterregel ‘Name = Jansen’ heeft als resultaat dat in het rapport alleen de personen
worden weergegeven met de achternaam ‘Jansen’.

Een tweede filterregel ‘OR Name = Visser’ heeft als resultaat dat in het rapport de
personen worden weergegeven met de achternaam ‘Jansen’ of ‘Visser’.

Een tweede filterregel ‘AND Name = Visser’ heeft als resultaat dat in het rapport niets
getoond wordt, omdat er geen mensen zijn die de naam ‘Jansen’ en ‘Visser’ hebben.

Een tweede filterregel ‘OR City = Amsterdam’ heeft als resultaat dat in het rapport de
personen worden weergegeven met de achternaam ‘Jansen’ of de mensen die in
‘Amsterdam’ wonen, waarbij de achternaam er dan niet meer toe doet.

Een tweede filterregel ‘AND City = Amsterdam’ heeft als resultaat dat in het rapport de
personen worden weergegeven met de achternaam ‘Jansen’ en die in ‘Amsterdam’
wonen. Mensen die in ‘Amsterdam’ wonen maar niet de achternaam ‘Jansen’ hebben
worden niet getoond.

26.4.2. Een filterregel aanpassen
Eenmaal gemaakte filterregels kunnen als volgt worden aangepast:

Selecteer de aan te passen regel door er op te klikken.

Pas onder ‘Filter-Velden’ het veld, operator, waarde, en/of de Booleaanse operator aan.

Klik op de knop ‘Filter aanpassen’.

191

26.4.3. Een filterregel verwijderen
Eenmaal gemaakte filterregels kunnen als volgt worden verwijderd:

Selecteer de aan te verwijderen regel door er op te klikken.

Sleep de te verwijderen regel naar de prullenbak boven ‘Filter’.
Een andere manier om een filterregel of alle filterregels te verwijderen is de volgende:

Klik met de rechter muisknop in het witte vlak onder ‘Filter’.

Er verschijnt een menu met de opties ‘Verwijderen’, ‘Delete all’ en ‘Deselecteren’. De
optie ‘Verwijderen’ verwijdert alleen de geselecteerde filterregel, de optie ‘Delete all’
verwijdert alle filterregels uit de lijst.

Klik met de linker muistoets op de gewenste optie.

26.5. Instellingen opslaan
De in de paragrafen 26.1 tot en met 26.4 gemaakte instellingen kunnen worden opgeslagen
als een nieuw rapport. Zie verder 26.6, Nieuwe rapporten toevoegen.

26.6. Nieuwe rapporten toevoegen
Binnen de rapportmodule kunnen nieuwe rapporten worden toegevoegd. Nieuwe rapporten
worden altijd gemaakt met als basis een kopie van een bestaand rapport. De instellingen
die vervolgens in het nieuwe rapport worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd gelden
alleen voor het nieuwe rapport en worden automatisch in het nieuwe rapport opgeslagen.
Een nieuw rapport kan als volgt worden gemaakt:

Kies binnen het venster ‘Rapport module’ in het menu ‘Wijzigen’ de optie ‘Rapport
toevoegen’.

Vervolgens verschijnt het venster zoals weergegeven in figuur 138

figuur 138: Venster ‘Add Report'




Selecteer het rapport dat als basis moet dienen voor het nieuwe rapport.
Voer een naam in voor het nieuwe rapport.
Klik op de knop ‘OK’.

Het nieuwe rapport is nu gemaakt en wordt automatisch als rapport geselecteerd. Nu
kunnen aanpassingen in de geselecteerde velden, sorteercriteria en filter gemaakt worden.
Deze worden automatisch in het rapport opgeslagen.
Indien er in een rapport instellingen worden gemaakt die achteraf onder een andere naam
opgeslagen moeten worden, kan achteraf een nieuw rapport met de juiste naam worden
gemaakt met als basis het rapport waarin de aanpassingen zijn gemaakt. Bij het maken van
een nieuw rapport worden immers alle instellingen van het basis rapport gekopieerd.
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26.7. Rapporten verwijderen
Zelf aangemaakte rapporten kunnen op de volgende wijze worden verwijderd:

Selecteer het rapport dat verwijderd moet worden.

Kies binnen het venster ‘Rapport module’ in het menu ‘Wijzigen’ de optie ‘Delete
Report’.

Er verschijnt een venster waarin om bevestiging wordt gevraagd.

Klik op de knop ‘OK’.
Opmerking
De standaard aanwezige rapporten zoals genoemd onder 26.1 kunnen niet
worden verwijderd.
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26.8. Rapport genereren en printen
Als eenmaal het juiste rapport is geselecteerd en eventueel aanpassingen zijn gemaakt in
de sorteercriteria of filter opties, dan kan een rapport worden gegenereerd en geprint.

figuur 139: Venster 'Rapport module', presenteren en printen
In de onderste helft van het venster ‘Rapport module’ zijn de volgende opties en knoppen
aanwezig. Zie omlijnde gedeelte van figuur 139.









Een vinkje voor ‘Kolom scheidslijnen’ zorgt er voor dat in het uiteindelijke rapport lijnen
tussen de kolommen komen te staan.
Met de optie ‘Staand’ of ‘Liggend’ wordt bepaald of een rapport in portret of landscape
wordt afgedrukt.
Met de knop ‘Presenteren’ worden de gegevens aan de hand van de opgegeven
criteria opgehaald en in het onderliggende presentatievlak (geel) getoond. Op deze
wijze kan snel worden gecontroleerd of de instellingen in het gewenste rapport zullen
resulteren en kan de breedte van de kolommen worden aangepast aan de opgehaalde
gegevens.
Met de knop ‘Afdrukken’ worden de gegevens aan de hand van de opgegeven criteria
opgehaald en in het onderliggende vlak (geel) getoond. Daarnaast wordt een nieuw
venster geopend met een voorbeeld van hoe het uiteindelijk opgemaakte rapport er uit
zal zien en een mogelijkheid om het rapport ook daadwerkelijk te printen.
Met de knop ‘Los Koppelen’ kan het onderliggende (gele) vlak worden losgekoppeld
van het venster ‘Rapport module’.
Met de knop ‘Exporteren’ (de knop rechts naast de knop ‘Los Koppelen’, kan het
resultaat als een comma seperated file (*.cvs) worden geëxporteerd.
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26.8.1. Presenteren
Voor dat een rapport geprint kan worden is het raadzaam de gemaakte instellingen te
controleren. Daarnaast kan het gewenst zijn om voor een efficiënte rapportindeling de
breedte van de verschillende kolommen aan te passen. Daarom bestaat de mogelijkheid
om eerst een presentatie van de gegevens te krijgen al vorens het daadwerkelijke rapport te
genereren.





Druk op de knop ‘Presenteren’.
Afhankelijk van de omvang van de database zal naar enige tijd de opgehaalde
gegevens in het presentatie vlak worden getoond.
Pas desgewenst de sorteercriteria en/of filterregels aan. Indien er aanpassingen
worden gemaakt moet opnieuw op de knop ‘Presenteren’ worden gedrukt om het
resultaat te bekijken.
Pas desgewenst de breedte van de kolommen aan door met de muisaanwijzer tussen
de kolommen te gaan staan (de cursor zal veranderen) en de breedte te verslepen.
Belangrijk
Gemaakte aanpassingen in sorteercriteria, filterregels en/of kolombreedtes blijven
behouden, zodat bij een volgend rapport deze zaken niet opnieuw ingesteld of
aangepast hoeven te worden.
Maak voor rapporten met afwijkende instellingen desgewenst een nieuw rapport
aan. Zie 26.6, Nieuwe rapporten toevoegen.

Belangrijk
Indien kolommen breder dan 600 punten worden gemaakt, zullen deze de
volgende keer dat de Rapportmodule wordt geopend terug gebracht worden naar
een breedte van 600 punten.
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26.8.2. Presentatievlak loskoppelen
Indien er rapporten worden gegenereerd met veel kolommen en/of veel gegevens, dan kan
het gewenst dat het presentatie vlak geschaald kan worden naar een passend formaat.
Daarom is de knop ‘Los Koppelen’ toegevoegd.
Door op de knop ‘Los Koppelen’ te drukken wordt het presentatievlak los gekoppeld van
het venster ‘Rapport module’ en zal als een presentatievenster worden weergegeven. Zie
figuur 140. Dit presentatievenster is vervolgens op de gebruikelijke wijze te schalen.

figuur 140: Losgekoppeld presentatie venster
Als het presentatievenster wordt gesloten zal in het venster ‘Rapport module’ weer een
presentatievlak verschijnen.
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26.8.3. Afdrukken
Indien alle instelling naar wens zijn kan een rapport worden geprint. Dit gaat als volgt:

Selecteer eerst of er al dan niet een scheidingslijn tussen de kolommen moet komen.

Selecteer of het rapport in portret- of lanscape formaat geprint moet worden.

Druk op de knop ‘Presenteren’.

De gewenste gegevens worden opgehaald en weergegeven in het presentatievlak.

Druk op de knop ‘Afdrukken’.

Er wordt een nieuw venster geopend, zoals weergegeven in figuur 141.

Binnen het nieuwe venster wordt het opgemaakte rapport gegenereerd en getoond en
is een laatste controle mogelijk.

Druk op de knop met de printer om het getoonde rapport te printen.

figuur 141: Venster 'Printen'
Het genereren van het rapport kan met de knop met het rode kruis worden afgebroken. Dit
kan met name handig zijn indien het generen van het rapport te lang duurt.
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26.8.4. Exporteren
De informatie voor een rapport kan als een comma seperated file (*.csv) worden
geëxporteerd, zodat het met behulp van andere software in een rapport kan worden
verwerkt. Dit gaat als volgt:

Maak de gewenste selectie en druk op de knop ‘Presenteren’.

De gewenste gegevens worden opgehaald en weergegeven in het presentatievlak.

Druk op de knop ‘Exporteren’ (knop rechts van de knop ‘Los Koppelen’).

Het venster ‘Rapport exporteren’ wordt geopend. Zie figuur 142.

Selecteerde gewenste bestandslocatie en voer de gewenste bestandsnaam in.

Druk op de knop ‘Opslaan’ om het bestand op te slaan.

figuur 142: Venster 'Rapport Exporteren'

198

27

Online Print Module
TiSM-PC kan alarmmeldingen en toegangsmeldingen doorsturen naar een line printer. Per
melding wordt een regel geprint, vergelijkbaar met de meldingen in het venster ‘Traceren’.
Belangrijk
Voor het gebruik van de ‘Online Print Module’ (OPM) is een licentie noodzakelijk.
De printer wordt aangestuurd via de OPM Client welke op de TiSM-PC server of op een
willekeurig andere via IP bereikbare PC kan draaien. Op deze manier kan de line printer ook
elders worden geplaatst.

figuur 143: Venster 'Online Print module'
In het venster ‘Online Print Module’ welke via optie ‘Online Print Module’ in menu ‘Database’
wordt geopend, kan worden geselecteerd welke boodschappen naar de OPM Client
moeten worden gestuurd.
Belangrijk
De ‘Online Print Module’ kan ook gebruikt worden om de berichten naar een
andere applicatie te sturen. Daarvoor is de OPM Client niet noodzakelijk. De
applicatie kan op de in settings.ini ingestelde TCP/IP poort de meldingen
ontvangen.
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28

Authorisatie
Het menu ‘Authorisatie’ biedt de mogelijkheid om als beheerder binnen TiSM-PC in- en uit
te loggen.

28.1. Login
Via de optie ‘Login’ in het menu ‘Authorisatie’ wordt het venster ‘Login’ getoond.

figuur 144: Venster 'Login'
Vul de gewenste gebruikersnaam en het daarbij behorende wachtwoord in, om in te loggen.
Na het succesvol inloggen worden de rechten zoals die voor de betreffende beheerder zijn
gedefinieerd vrijgegeven.
Belangrijk
Indien de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord niet correct is, blijven de
actuele rechten binnen TiSM-PC ongewijzigd.

Belangrijk
Het is ook mogelijk om met een badge in te loggen bij TiSM-PC. Meer informatie
hierover staat in hoofdstuk 25.

28.2. Logout
Via de optie ‘Logout’ in het menu ‘Authorisatie’ wordt de ingelogde beheerder uitgelogd.
Belangrijk
Het is ook mogelijk om na een ingestelde inactieve tijd automatisch uit te loggen.
Zie paragraaf 22.3.
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29
Historie

Alle relevante gebeurtenissen (events) in het systeem worden opgeslagen in de database
van TiSM-PC. Voor de opslag van deze gegevens wordt onderscheid gemaakt uit
onderstaande events:

Toegangen

Alarmen

Operaties

Attribuut boekingen

29.1. Toegangen
Alle meldingen die gerelateerd zijn aan het aanbieden van een badge bij een leeseenheid
kunnen via het menu ‘Historie’, optie ‘Toegangen’ worden opgevraagd. Het aanbieden van
een badge bij een leeseenheid wordt een ‘Boeking’ genoemd.
Binnen TiSM worden een groot aantal verschillende boekingen onderscheiden. Deze
verschillende type boekingen zijn opgenomen in tabel 1. In deze tabel worden een aantal
variabelen gebruikt. Deze variabelen zijn als volgt aangegeven: <naam van variabel>. De
betekenis van de gebruikte variabelen is als volgt:


<username>



<rhname>

staat voor de gebruikers naam die gekoppeld is aan de aangeboden
badge.
staat voor de naam van de leeseenheid waarbij de badge is
aangeboden.
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Nr.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Regel in ‘Traceren’ venster
Toegang verleend aan <username> bij <rhname>
Pincode fout <username> bij <rhname>
Onbekende badge <badgeid> bij <rhname>
Speciaal status <rhname>, <username>
Gebruikers groep fout bij <rhname>, <username>
Anti Pass Back fout <username>,<rhname>
Tijd slot fout <username>,<rhname>
Algemene fout <username> bij <rhname>
Attribuut status conflict <username> bij <rhname>
Kluis status fout <username> bij <rhname>
Badge <username> heeft geen toegang bij <rhname>
Badge <username>, <rhname> speciaal status
Badge <username> heeft geen toegang bij <rhname>
Ongeldige attribuut status <username> bij <rhname>
LMU interne fout <username> <rhname>
Locker Management Unit fout
Tijd schema fout <username> bij <rhname>
Badge <username> bij geblokkeerde leeseenheid <rhname>
Meer dan 3 foute pincodes <username> bij <rhname>
Badge <username> ok maar geen verifieer signaal bij <rhname>
Badge <username> ok maar ongeldig verifieer signaal bij <rhname>
Badge <username> aangeboden tijdens verifieer signaal <rhname>
Badge <username> aangeboden bij <rhname> maar GCA is bezig
Badge <username> bij <rhname> inname time out
Badge <username> bij <rhname> geen vak beschikbaar
Badge <username> bij <rhname> heeft al attribuut
Badge <username> bij <rhname> heeft geen attribuut
Inname <bdgdesc> bij <rhname>
Uitgifte <bdgdesc> bij <rhname>

Aanduiding in historie
Toegang verleend
Pincode fout
Onbekende badge
Speciaal status
Gebruikers groep fout
Anti Pass Back fout
Tijd Slot fout
Algemene fout
Attribuut status conflict
Kluis status fout
Geen toegang bij kluis
Speciaal status
Geen toegang tot kluis
Ongeldig attribuut
Interne LMU fout 1
LMU fout
Tijd schema fout
Geblokkeerde leeseenheid
Meer dan 3 fout pincodes
Geen verifieer signaal
Ongeldig verifieer signaal
Badge tijdens verifieer signaal
GCA bezig
Inname time out
Geen vak beschikbaar
Heeft al attribuut
Heeft geen attribuut
Inname
Uitgifte

tabel 1: Boeking types

29.2. Alarmen
Alle meldingen die gerelateerd zijn aan een systeemcomponent zoals bijvoorbeeld
leeseenheden kunnen via het menu ‘Historie’, optie ‘Alarmen’ worden opgevraagd. Het gaat
hier om meldingen welke geen relatie hebben met het aanbieden van een badge.
Systeemcomponent gerelateerde meldingen worden ‘Alarmen’ genoemd.
Binnen TiSM worden een groot aantal verschillende alarmen onderscheiden. Deze
verschillende type alarmen zijn opgenomen in tabel 2. In deze tabel worden een aantal
variabelen gebruikt. Deze variabelen zijn als volgt aangegeven: <naam van variabel>. De
betekenis van de gebruikte variabelen is als volgt:





<rcu>
<sicom>
<rhname>
<value>
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staat voor het adres van de concentrator.
staat voor het adres van controller.
staat voor de naam van de leeseenheid.
staat voor de actie of passief status van het alarm.

Nr.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
128
384

Regel in ‘Traceren’ venster
Niet gespecificeerd
Leeseenheid <rhname> niet bereikbaar <value>
Sicom <sicom> op RCU <rcu> niet bereikbaar <value>
Onbekende boodschap op RCU <rcu> <value>
Ontvangst fout op RCU <rcu> <value>
Zend fout op RCU <rcu> <value>
Programma fout op RCU <rcu> <value>
Inbraak bij <rhname> <value>
Noodschakelaar bediend bij <rhname> <value>
Deur te lang open bij <rhname> <value>
Poging tot toegang bij geblokkeerde leeseenheid <rhname> <value>
:Sabotage gedetecteerd bij <rhname> <value>
Voeding uitval bij <rhname> <value>
Deur opener bediend bij <rhname> <value>
Badge geheugen overflow op RCU <rcu> <value>
Kluis deur te lang open <rhname> <value>
Inbraak bij kluisje <rhname> <value>
Kluisje <rhname> niet bereikbaar <value>
Locker Management Unit niet bereikbaar <sicom> <value>
Locker Management Unit antwoord niet <sicom> <value>
Baud rate gewijzigd <sicom>
Locker Management Unit comm. overflow <sicom> <value>
RCU <rcu> niet bereikbaar <value>
Deurtoestand machine fout <rhname>
Legaal Open bij <rhname> <value>
Biometrische scanner bij <rhname> actief <value>
Inhoud niet correct bij <rhname>
Deur toestands fout bij <rhname>
Positioneer fout bij <rhname>
Rondell toestands fout <rhname>
Maintenance mode bij GCA <rcu> <value>
Sessie <rcu> actief <value>
Opstart <rhname>
Startup Boot RCU <rcu> SIC <sicom> RH <rhname>
Biometrische scanner bij <rhname> offline <value>
Biometrische scanner sabotage bij <rhname> <value>
Ram data aangetast bij RCU <rcu>
Extern Alarm bij <rhname> <value>, Ingang <input>
Brand Alarm bij <rhname> <value>, Ingang <input>

Aanduiding in Historie
Leeseenheid niet bereikbaar
Sicom niet bereikbaar
Onbekende boodschap
Ontvangst fout
Zend fout
Programma fout
Inbraak
Nood drukker bediend
Deur te lang open
Badge bij geblokk. leeseenheid
Sabotage
Voedingsuitval
Deur opener bediend
Badge geheugen overflow
Kluisdeur te lang open
Inbraak kluisje
Kluisje niet bereikbaar
LMU niet bereikbaar
LMU antwoord niet
Baudrate gewijzigd
LMU comm. overflow
RCU niet bereikbaar
Deur FSM fout
Legaal Open
Scanner actief
Inhoud niet correct
Deur toestands fout
Positioneer fout
Rondell toestandsfout
Maintenance mode
Sessie actief
Opstart
Startup Boot
Biometrische scanner offline
Biometrische scanner sabotage
Ram data aangetast
Extern alarm
Brand Alarm

tabel 2: Alarm types
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29.3. Operaties
De handelingen die de beheerder verricht, zoals het in- of uitloggen binnen TiSM-PC of het
bedienen van objecten, worden als ‘Operaties’ geregistreerd. Deze operaties kunnen
worden opgevraagd via het menu ‘Historie’, optie ‘Operaties’.
De operaties die geregistreerd worden zijn opgenomen in tabel 3.
Nr.
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Regel in ‘Traceren’ venster
Beheerder <user> logged in
Beheerder <user> logged uit
Programma gestart
Programma beëindigd
Uitgang <output> bediend door <user>
Database record gewijzigd door <user> in <table> <record>
Database record verwijderd door <user> in <table> <record>
Database record toegevoegd door <user> <table> <record>
Badge record gewijzigd <host> <code> <badgeid>
Badge record toegevoegd <host> <code> <badgeid>
Badge record verwijderd <host> <code> <badgeid>
Badge download aanvraag <host> <code> <badgeid>
User record gewijzigd
User record toegevoegd
User record verwijderd
Badge geactiveerd
Badge gedeactiveerd
Output bediend
Deur handmatig bediend
Deur handmatig legaal open
Alarm geaccepteerd
Leeseenheid blokkering
Leeseenheid Bioscan
Locker handmatig bediend

Aanduiding in Historie
Login
Logout
Server gestart
Server gestopt
Uitgang bediend
Record gewijzigd
Record verwijderd
Record toegevoegd
Badge record gewijzigd
Badge record toegevoegd
Badge record verwijderd
Badge download request
User record gewijzigd
User record toegevoegd
User record verwijderd
Badge geactiveerd
Badge gedeactiveerd
Output bediend
Deur handmatig bediend
Deur handmatig legaal open
Alarm geaccepteerd
Leeseenheid blokkering
Leeseenheid Bioscan
Locker handmatig bediend

tabel 3: Operaties
In deze tabel worden een aantal variabelen gebruikt. Deze variabelen zijn als volgt
aangegeven: <naam van variabel>. De betekenis van de gebruikte variabelen is als volgt:






<user>
<table>
<record>
<value>
<badgeid>
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staat voor de naam van de beheerder.
staat voor de naam van de database tabel die gewijzigd werd.
staat voor de unieke sleutel van de database record.
staat voor de actie of passief status van het alarm.
staat voor het badge ID

29.4. Attributen
Binnen TiSM zijn attributen voorwerpen die voorzien zijn van een RFID transponder (badge).
Een veel gebruikt attribuut is een sleutelbos waaraan een sleutelhanger voor het intelligente
sleutelbosuitgifte systeem is gekoppeld.
Het fundamentele verschil tussen een badge boeking en een attribuut boeking is het feit dat
een attribuut boeking het verband aangeeft tussen 2 badges, namelijk de gebruikers badge
en de attribuutbadge. Zo wordt aangegeven of een attribuut door een bepaalde gebruiker
meegenomen wordt, of dat deze gebruiker het attribuut weer inlevert. Iedere regel in het
venster ‘Attribuut Historie’ zoals weergegeven in figuur 145 bevat dan ook twee 2 badge
ID's.

figuur 145: Venster 'Attribute Historie'
De attribuutboekingen die binnen TiSM worden onderscheiden zijn opgenomen in tabel 4.
Nr.
0
1
2
16
17

Regel in ‘Traceren’ venster
<rhname> Attribute <attrname> uitgegeven aan <username> <result>
<rhname> Attribute <attrname> uitgegeven op positie aan <username> <result>
<rhname> Attribute <attrname> uitgegeven op ID aan <username> <result>
<rhname> Attribute <attrname> ingenomen van <username> <result>
<rhname> Attribute <attrname> ingenomen op positie van <username> <result>

Aanduiding in Historie
Uitgifte
Uitgifte op positie
Uitgegeven op ID
Inname
Ingenomen op positie

tabel 4: Attribuut boekingen
In deze tabel worden een aantal variabelen gebruikt. Deze variabelen zijn als volgt
aangegeven: <naam van variabel>. De betekenis van de gebruikte variabelen is als volgt:



<rhname>
<attrname>



<result>

staat voor de naam van de leeseenheid.
staat voor de inhoud van het veld ‘Opmerking’ in het venster ‘Badge’,
zie ook hoofdstuk 10.
staat voor het resultaat. In tabel 5 zijn de mogelijke waardes gegeven.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Result
Ok
Geen positie beschikbaar
Bezig
GCA fout
Deur geopend
Deur fout
Te lang gewacht

tabel 5: Attribuut Boeking resultaten
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29.5. Filters
Bij het kiezen van één van de vier opties onder menu ‘Historie’, verschijnt het venster
‘Historie Toegangen’, ‘Overzicht Alarmen’, ‘Beheer gebeurtenissen’ of ‘Attribuut historie’.

figuur 146: Knoppen in 'Historie' vensters.
In deze vensters zijn steeds bovenin de optie ‘Filter’ en de knoppen ‘Rapport inzien’,
‘Exporteren’ en ‘Instellen’ aanwezig. Zie figuur 146.
Met deze optie ‘Filter’ is het mogelijk de data voor het genereren van het rapport te filteren.
Klik op de knop ‘Instellen’ om het filter te definiëren. Om het ingestelde filter actief te maken
dient een vinkje bij de optie ‘Filter’ te worden gezet.
Een voorbeeld van een filter is gegeven in figuur 147.
Voor het bepalen van de filtercriteria moet de gewenste criteria actief worden gemaakt door
een vinkje in de box ‘Actief’ te plaatsen. De bijbehorende criteria moeten worden ingevoerd
in de daartoe bedoelde velden.

figuur 147: venster ‘Filter Toegangen’
Klik op de knop ‘Ok’ om de gemaakte instellingen over te nemen. Na het klikken op de knop
‘Ok’ zal het filter venster weer worden gesloten.
Met de knop ‘Rapport Inzien’ (links boven in de historie vensters) kan het rapport worden
ingezien en/of geprint. Indien een filter is ingesteld en het vinkje bij filter is gezet, dan zal het
rapport het resultaat zijn van de gefilterde gegevens.
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29.6. Afdrukken van rapporten
Bij het kiezen van één van de vier opties onder menu ‘Historie’, verschijnt het venster
‘Historie Toegangen’, ‘Overzicht Alarmen’, ‘Beheer gebeurtenissen’ of ‘Attribuut historie’.

figuur 148: Knoppen in 'Historie' vensters.
In deze vensters zijn steeds bovenin de optie ‘Filter’ en de knoppen ‘Rapport inzien’,
‘Exporteren’ en ‘Instellen’ aanwezig. Zie figuur 148.
Met behulp van de knop ‘Rapport inzien’ kan het rapport worden ingezien en afgedrukt.





Stel zo nodig een filter in en maak deze actief.
Druk op de knop ‘Rapport inzien’ om het gewenste rapport te genereren.
Het venster zoals weergegeven in figuur 149 wordt geopend en het rapport kan worden
ingezien.
Druk op de knop met de printer om het rapport af te drukken.

figuur 149: Rapport inzien
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29.7. Exporteren van informatie
Bij het kiezen van één van de vier opties onder menu ‘Historie’, verschijnt het venster
‘Historie Toegangen’, ‘Overzicht Alarmen’, ‘Beheer gebeurtenissen’ of ‘Attribuut historie’.

figuur 150: Knoppen in 'Historie' vensters.
In deze vensters zijn steeds bovenin de optie ‘Filter’ en de knoppen ‘Rapport inzien’,
‘Exporteren’ en ‘Instellen’ aanwezig. Zie figuur 150.
Met behulp van de knop ‘Exporteren’ kan de informatie voor het rapport als een comma
seperated file (*.csv) worden geëxporteerd.






Stel zo nodig een filter in en maak deze actief.
Druk op de knop ‘Exporteren’ om de informatie op te slaan.
Het venster zoals weergegeven in figuur 151 wordt geopend.
Selecteer de gewenste locatie en voer een bestandsnaam in.
Druk op de knop ‘Opslaan’ om de gegevens op te slaan.

figuur 151: Informatie exporteren
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30

Aanwezigheid

Binnen TiSM kunnen zogenaamde aanwezigheidszones of locaties worden gedefinieerd.
Indien bij de leeseenheden wordt aangegeven tot welke aanwezigheidszone of locatie zij
toegang geven, kan via menu ‘Aanwezigheid’ een overzicht worden gegeven van in welke
zone iedere gebruiker zich bevindt. In dit hoofdstuk wordt alleen het configureren van
locaties behandeld. Meer informatie over het definiëren van locaties staat in hoofdstuk 13 en
het toewijzen van een locatie aan een leeseenheid staat in paragraaf 8.6.2.

figuur 152: Venster 'Aanwezigheid Status'
Via het menu ‘Aanwezigheid’ wordt het venster ‘Aanwezigheid Status’ geopend. In dit
venster is te zien waar een Gebruiker, Bezoeker of Attribuut zich bevind.

30.1. Tabblad ‘Gebruikers’
Op het tabblad ‘Gebruikers’ is een overzicht gegeven waarin de locatie van iedere gebruiker
is opgenomen. De locatie, die aangegeven wordt in de kolom ‘LocatieNaam’, wordt als
volgt bepaald:
Als een badge wordt aangeboden bij een leeseenheid waarvan de locatie is
ingesteld en op actief is gezet, dan zal de locatie van de aan de badge gekoppelde
gebruiker gelijk worden aan de bij die leeseenheid ingestelde locatie.
In het venster ‘Aanwezigheid Status’ wordt in de tabel tevens aangegeven wanneer de
eerste en laatste boeking bij een leeseenheid met een actieve locatie is geweest.

30.1.1. Wis Locaties
Met de knop ‘Wis Locaties’ wordt de kolom ‘LocatieNaam’ gewist.
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30.1.2. Wis Tijden
Met de knop ‘Wis Tijden’ worden de kolommen ‘Eerste Wijziging’ en ‘Laatste Wijziging’ en
‘Laatste datum’ gewist.

30.1.3. Zoeken
Er kan naar een specifieke gebruiker worden gezocht door in het veld achter ‘Zoeken:’ de
naam van de te zoeken gebruiker in te vullen. Tijdens het typen zal steeds de eerste naam
worden geselecteerd welke aan de ingevoerde criteria voldoet.

30.1.4. Filter
Er kan op locatie worden gefilterd door in het veld achter ‘Locatie:’ de gewenste locatie te
selecteren en het locatiefilter te activeren door een vinkje te zetten bij ‘Filter’.

30.1.5. Printen
Het aanwezigheidsrapport kan worden geprint door op de knop ‘Printen’ te klikken. In dat
geval wordt het rapport direct naar de standaard printer gestuurd.
Indien het rapport eerst moet worden ingezien of de printer instellingen gewijzigd moeten
worden, dan kan dit door eerst op de knop ‘Rapport inzien’ te klikken en daarna de knop
‘Print’ in het venster ‘Attendance Report’ te klikken.

30.1.6. Rapport inzien
Het aanwezigheidsrapport kan worden ingezien door het venster ‘Attendance report’ te
openen door op de knop ‘Rapport inzien’ te klikken. Een voorbeeld van het venster
‘Attendance report’ is gegeven in figuur 153.

figuur 153: Venster 'Attendance report'
Met behulp van de verschillende knoppen kan indien het rapport uit meerdere pagina’s
bestaat, door het rapport worden gebladerd, kan het zoomniveau worden ingesteld en kan
het rapport worden geprint.
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30.2. Tabblad ‘Bezoekers’
De aanwezigheidsregistratie van bezoekers is gelijk aan die van de gebruikers. Op het
tabblad ‘Bezoekers’ zijn alleen die gebruikers zichtbaar, waarbij de optie ‘Bezoeker’ gezet
is.

30.3. Tabblad ‘Attributen’
Attributen zijn gedefinieerd door de optie ‘Attribuut’ in het venster ‘Badges’. Zie paragraaf
10.3.6.
De aanwezigheid van attributen is niet gebaseerd op actieve locaties bij leeseenheden,
maar op zo genaamde attribuut boekingen. Dit zijn boekingen waarbij het verband tussen
een gebruikersbadge en een Attribuutbadge wordt gelegd. Voor een attribuut bestaan 2
types statussen:



Attribuut is in het bezit van gebruiker (in gebruik)
Attribuut is niet in het bezit van een gebruiker (niet in gebruik)

Indien het attribuut niet in het bezit is van een gebruiker, dan geeft de kolom ‘Leeseenheid’
aan, waar het attribuut zich op dat moment bevind. Bovendien geeft de laatste wijziging en
laatste datum aan wanneer het attribuut in gebruik is genomen, resp. is ingeleverd.

211

31

Afsluiten

Om onbedoeld afsluiten van TiSM-PC te voorkomen zijn de volgende maatregelen
genomen:

Afsluiten met het kruisje in de rechter bovenhoek van één van de hoofdvensters is
uitgeschakeld.

Afsluiten via menu ‘Afsluiten’ is alleen mogelijk al met voldoende rechten is ingelogd.

Bij het afsluiten van TiSM-PC wordt om een bevestiging gevraagd.
Belangrijk
Indien is ingelogd met voldoende gebruikersrechten om TiSM-PC af te mogen
sluiten is menu ‘Afsluiten’ in het ‘Status’ venster zwart weergegeven. Bij
onvoldoende rechten is ‘Afsluiten’ grijs weergegeven.
TiSM-PC wordt als volgt afgesloten:

Log in met voldoende gebruikersrechten om TiSM-PC af te mogen sluiten.

Klik met de muis op menu ‘Afsluiten’ in het ‘Status’ venster.

Het venster ‘Programma afsluiten’ wordt getoond. Bevestig dat TiSM-PC moet worden
afgesloten door op ‘Ok’ te klikken.

TiSM wordt afgesloten.

figuur 154: Venster 'Programma afsluiten’
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