
Access-on-Card-system 
med MATRIX

Fleksibel håndtering av adgangsrettigheter i stadig 
endring med MATRIX og Access-on-Card, takket være 
evolo-komponenter som krever ingen/minimal kabling 
eller er trådløse.

Praktisk installasjon
Komponenter som c-lever eller digitalsylindre kan 
installeres rett på døren, uten at det trengs kabling. 
Komponentene gis initialiseringsdata fra Programmer 
14 60, mens påfølgende rettighetsendringer gjøres uten 
programmeringsenheten.

I systemvarianten Access-on-Card (AoC) lagres 
adgangsrettigheter, og om nødvendig adgangstidspunkt, 
rett på brukermediet. Access-on-Card-stasjonen kan være 
en bordleser 91 08 eller en veggmontert leser med 
styringsenhet 92 30 koblet direkte til LAN. Når en 
skrivebordleser brukes som en AoC-stasjon, tilkobles den 
klientens datamaskin via USB. Denne prisgunstige 
løsningen er særlig velegnet til foajeer og i andre 
resepsjonsområder. Adgangsautorisasjonene defineres i 
selve programmet (MATRIX) og kan innhentes daglig fra 
en leser som er satt opp til nettopp dette formålet.



Kan endres uten forvarsel.  
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Bruksområder
Det å bruke evolo-komponenter eliminerer behovet for 
kabling på selve dørene, mens veggleserne krever minimal 
kabling. Dette gjør at selv gamle bygninger hvor man ikke 
kan utføre endringer som man selv vil, enkelt kan utstyres 
med et adgangskontrollsystem. Access-on-Cards mest 
nyttige funksjon er imidlertid at det muliggjør 
adgangsautorisasjoner som endres hyppig i løpet av 
dagen, som for eksempel møte- eller konferanserom, 
beskyttet mot uautorisert adgang. Hvordan gjøres dette? 
Ansatte henter sine egne adgangsautorisasjoner og har 
så tidsbegrenset adgang. Det er altså intet behov for å 
endre adgangskomponenten.

Intuitiv, praktisk betjening
Access-on-Card er enkel og intuitiv i bruk: Bare fremvis 
mediet for leseren så lastes autorisasjonene inn på 
ID-kort, og de kan så bruke dem på tillatte dører. 
Adgangsrettigheter og adgangsstyringskomponenter 
administreres i det overordnede programmet MATRIX, via 
intuitivt brukergrensesnitt. I kombinasjon med en 
Programmer 14 60 er adgangshåndtering til evolo-
komponenter både rask og enkel.

For adgangsautorisasjoner som ofte endres:
Access-on-Card (AoC)

Dette lar de ansatte åpne alle dørene de har 
autorisasjoner for.

Systemoversikt

Samtidig lastes de ansattes autorisasjoner for dagen inn 
på kortet deres. 
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De ansatte kommer til kontoret om morgenen og bruker 
ID-kortet sitt på den online veggleseren for å åpne døren.



Registreringsenhet 90 02 som AoC-stasjon

MATRIX som overordnet system Bordleser som AoC-stasjon

Hvem egner MATRIX seg for? 
Systemet er perfekt for: 
• Verksteder
• Butikker
• Offentlige kontorer
• Servicenæring
• Små og mellomstore industribedrifter

Hva er fordelene ved MATRIX for sikkerhetsansvarlige
• Rettigheter til systemet defineres tydelig av et avansert 

rollekonsept.
• Alle definisjonene for systemparametrisering kan 

endres.

Hva er fordelene ved MATRIX for IT-ledere?
• Minimal kostnad, siden det er et nettleserbasert system
• Ingen installasjonskostnader for operatørstasjoner
• Kan også brukes for virtualisering
• Støtter alle gjeldende standarder, inkludert  

TCP/IP, SSL
• Lettstyrte grensesnitt til tredjeparts systemer

Hva er fordelene ved MATRIX for systemadministratorer?
• Menyer for standard arbeidsoppgaver lett tilgjengelig 

via favoritt konsept
• Betjening via nettleser
• Nyttig evaluering som kan tilpasses individuelt

Hva er fordelene ved MATRIX for brukere?
• Rask responstid på forespørsler
• Transparens, takket være informasjonsportalen i 

nettleser

Spørsmål og svar om MATRIX

Har du spørsmål? Vi svarer deg gjerne.
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