
Access-on-Card-system 
med MATRIX

Fleksibel håndtering af adgangsrettigheder i stadig 
ændring med MATRIX og Access-on-Card takket være 
evolo-komponenter, som kræver ingen/minimal kabling 
eller er trådløse.

Praktisk installation
Komponenter som c-lever eller digitalcylinder kan 
installeres direkte på døren, uden behov for kabling. 
Komponenterne får initialiseringsdata fra Programmer 
14 60, mens påfølgende rettighedsændringer foretages 
uden programmeringsenheden.

I systemvarianten Access-on-Card (AoC) lagres 
adgangsrettigheder, og adgangstidspunkt hvis det er 
nødvendigt, direkte på brugermediet. Access-on-Card-
stationen kan være en bordlæser 91 08 eller en 
vægmonteret læser med styringsenhed 92 30 koblet 
direkte til LAN. Når en skrivebordslæser bruges som en 
AoC-station, tilkobles den klientens computer via USB. 
Denne prisgunstige løsning er særlig velegnet til foyerer 
og i andre receptionsområder. Adgangsautorisationerne 
defineres i selve programmet (MATRIX) og kan indhentes 
dagligt fra en læser, som er opsat til netop dette formål.



Kan ændres uden forudgående varsel.  
© 2021 dormakaba. Sidst opdateret marts 
2021

Anvendelsesområder
Det at bruge evolo-komponenter eliminerer behovet for 
kabling på selve dørene, mens væglæserne kræver 
minimal kabling. Dette gør, at selv gamle bygninger, hvor 
man ikke kan foretage ændringer, som man vil, nemt kan 
udstyres med et adgangskontrolsystem. Access-on-Cards 
mest nyttige funktion er imidlertid, at de muliggør 
adgangsautorisationer, som ændres hyppigt i løbet af 
dagen, f.eks. til møde- eller konferencerum, som er 
beskyttet mod uautoriseret adgang. Hvordan gøres 
dette? Ansatte henter deres egne adgangsautorisationer 
og har derefter tidsbegrænset adgang. Det er altså ikke 
nødvendigt at ændre adgangskomponenten.

Intuitiv, praktisk betjening
Access-on-Card er enkel og intuitiv i brug: Man skal blot 
fremvise mediet for læseren, så indlæses autorisationerne 
på id-kort, og således kan man nemt bruge dem på 
tilladte døre. Adgangsrettigheder og 
adgangsstyringskomponenter administreres i det 
overordnede MATRIX-program via intuitiv 
brugergrænseflade. I kombination med en Programmer 
14 60 er adgangshåndtering til evolo-komponenter både 
hurtig og enkel.

For adgangsautorisationer, som ofte ændres:
Access-on-Card (AoC)

Således kan de ansatte åbne alle de døre, de har 
autorisationer til.

Systemoversigt

Samtidigt indlæses de ansattes autorisationer for dagen 
på deres kort. 
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De ansatte kommer til kontoret om morgenen og bruger 
deres id-kort på en online væglæser for at åbne døren.



Registreringsenhed 90 02 som AoC-station

MATRIX som overordnet system 

Bordlæser som AoC-station

Terminal 96 00 som AoC-station

Hvem egner MATRIX sig til? 
Systemet er perfekt til: 
• Værksteder
• Butikker
• Offentlige kontorer
• Serviceindustrien
• Små og mellemstore industrivirksomheder.

Hvad er fordelene ved MATRIX for de 
sikkerhedsansvarlige?
• Rettigheder til systemet defineres tydeligt af et 

avanceret rollekoncept.
• Alle definitionerne for systemparametrisering kan 

ændres.

Hvad er fordelene ved MATRIX for it-chefer?
• Minimal omkostning, da det er et browserbaseret 

system
• Ingen installationsomkostninger for operatørstationer
• Kan også bruges til virtualisering
• Understøtter alle gældende standarder, herunder  

TCP/IP, SSL
• Grænseflade til tredjepartssystemer, der er let at styre.

Hvad er fordelene ved MATRIX for 
systemadministratorer?
• Menuer for standardarbejdsopgaver er lettilgængelige 

via favoritkoncept
• Betjening via browser
• Nyttig evaluering, som kan tilpasses individuelt.

Hvad er fordelene ved MATRIX for brugere?
• Hurtig svartid på forespørgsler
• Gennemsigtighed takket være informationsportalen i 

browser.

Spørgsmål og svar om MATRIX

Har du spørgsmål? Vi svarer dig gerne.
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