
Adgangskontrol, som holder dig opdateret 
Aliro – IP-adgangskontrol – uden komplikationer

www.aliro-opens-doors.com

Vi mener, at adgangskontrol fungerer bedst, når systemet 
er både enkelt og sikkert, og derfor har vi kombineret 
vores 30 års erfaring med den nyeste internetteknologi i 
Aliro – den nye generation inden for adgangskontrol. Aliro 
giver dig kontrol, uanset hvor du er, også undervejs, og gør 
sikkerheden mindre kompliceret.



Enkel, trinvis vejledning til stærk sikkerhed

Tidligere krævede styring af adgangskontrol særlig oplæring og en 
separat pc, der kørte specialsoftware. Sådan er det ikke længere. 
Aliros intuitive trinvise vejledning fører dig gennem samtlige 
opgaver lige fra oprettelse af en ny bruger til ændring af 
adgangsrettigheder. Faktisk kan mange opgaver udføres med Aliros 
specielle smartphone-app, og ingen af dem kræver særlig oplæring.

Apps til overvågning og styring undervejs

Med vores Apple- og Android-kompatible apps kan du overvåge og 
foretage brugerstyring og -administration i realtid på din 
smartphone. Du kan aktivere og deaktivere alarmer, låse og åbne 
døre, godkende brugere og kontrollere, hvem der er inde, og hvem 
der er ude – uanset hvor du er. Sikkerhed har aldrig været mere 
praktisk, og du har aldrig haft mere kontrol.

Intuitiv webbrowsersoftware 

Alle enheder med internetforbindelse kan bruge Aliros 
internetbaserede software. Det giver fleksibel drift og 
administration af Aliro overalt – det er nemt at programmere 
systemfunktioner, og opdateringer sker altid effektivt. 

Omkostningseffektivt

Aliro er konstrueret, så systemet kan udvides lige så hurtigt, som 
behovet opstår, så det er omkostningseffektivt, uanset om der er én 
eller over 500 døre. Og fordi Aliro kan styres via en webbrowser 
eller mobil-app, bliver der færre dyre opkald til 
supportmedarbejdere med nøgle uden for normal arbejdstid. 

Også nem at bruge for brugere med nøglekort

Aliro gør livet lettere for brugere med nøglekort. Displayene er 
tydelige og brugervenlige, og når der er installeret OLED-
displaylæsere, får brugerne direkte besked i klart og forståelig tale, 
og det gør de administrative opgaver endnu lettere.

Her scorer Aliro

Aliro løser problemet med tabte nøgler eller generelle dørkoder, 
som alle kender – og sikrer samtidig problemfri adgang. Systemet 
styrer hoveddørene i åbningstiden og giver tidsbegrænset adgang – 
perfekt til private kontorer og serverrum. Hoveddørene kan 
indstilles til at låse automatisk i faste pauser og uden for 
åbningstiden. Smartphone-appen giver dig samtidig ultimativ 
fleksibilitet, så systemet gør lige det, du vil have det til, uanset hvor 
du måtte befinde dig. 
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Informationen i det här dokumentet innehåller 
allmän beskrivning av tillgängliga tekniska 
alternativ, som inte alltid ingår i enskilda fall. 
Erforderliga funktioner ska därför anges i det 
slutgiltiga avtalet för varje enskilt fall. 

© Siemens AB – 2014


