
MATRIX-alternativet for 
lejerforvaltning muliggør, at 
MATRIX-
adgangskontrolsystemet deles 
og anvendes samtidigt af flere 
lejere, uden at nogen får indblik i 
andres data. Det sørger for, at 
personbeskyttelsen altid 
opretholdes.

Hvad end det er en organisation 
med andre driftssystemer (døre) 
på forskellige steder eller en 
gruppe med kontorer, som deler  
hardware (døre) i en bygning,  
kan alt forvaltes med MATRIX-
alternativet for lejerforvaltning. 
Hver lejer kan forvalte sit eget 
system fleksibelt og uafhængigt 
inden for det overordnede 
system, men data fra andre 
klienter eller lejere forbliver 
skjulte.

Lejere oprettes, ændres  
eller slettes i det overordnede 
MATRIX-system. Hver individuelle 
klients organisation tildeles de 
adgangsrettigheder, som kræves 
for deres område. 

Således kan hvert 
undersystem forvaltes og 
konfigureres separat. 
Lejerforvaltningen lader MATRIX-
administratoren konfigurere den 
tilsvarende lejer på en sikker 
måde.  
Én lejer kan således dele  
individuelle data og tilladelser 
inden for sin organisation og med  
sine klienter.  
Dørdata, rumzoner,  
kalendere eller ferieplaner kan 
deles med andre klienter, som har 
læserettigheder.  
F.eks. kan indgangsdøren til en 
kontorbygning eller bommen til 
en parkeringsplads bruges af alle 
autoriserede personer. Hver lejer 
kan tildele adgang for personer 
eller køretøjer til sine ansatte.

MATRIX-alternativ: 
Lejerforvaltning

Fordele

Effektiv organisering
• Individuelle steder, etager eller 

kontorgrupperinger kan 
organiseres uafhængigt af 
hinanden

• Alle funktioner og dialogbokse 
fra det overordnede MATRIX-
system er tilgængelige for 
lejere.

• Kan bruges til to lejere på delte 
kontorer

Tildel rettigheder i henhold til 
rollen
• Både individuelle og delte  

tilladelser er muligt
• Opdater nemt privilegierne 

inden for din egen virksomhed
• Der kræves minimal indsats for  

daglige gøremål

Øg sikkerheden
• Dataautoriteten forbliver hos  

MATRIX-systemets  
administrator

• Individuelle lejere har ikke 
adgang til andre lejeres data



Administrator
Administratoren forvalter det 
overordnede MATRIX-system på 
tværs af alle klienter.

Lejeradministrator
Når du opretter en ny lejer, 
oprettes der en 
lejeradministrator med en 
adgangskode. 
Lejeradministratoren er ansvarlig 
for forvaltningen af sit 
klientsystem.

Lejer
En lejer er en lukket dataenhed 
 med sine egne datavisninger og 
en separat klientadministrator. 
Hver klient har et unikt nummer 
 (1-9999), et navn og et forkortet 
navn.

Datafrigivelser
Frigivelsen af læsetilladelser til 
døre, rumzoner og ferieplaner, 
som bruges fælles, autoriseres af 
lejerforvaltningen for andre 
klienter.

Tekniske specifikationer
• Lejerforvaltningen er tilgængelig som et alternativ i MATRIX PRO og MATRIX ONE O (maks. fem 

lejere).
• MATRIX-softwaren kan installeres på enhver aktuel Windows-computer.
• Medfølgende i pakken er H2 og SQL Server Express-databaser. SQL Server 

eller Oracle (gælder kun for MATRIX PRO) skal købes og installeres på driftssiden.
• For yderligere oplysninger henvises til systemkravene.

Har du spørgsmål? Vi hjælper dig gerne.
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Leietaker 3

Leietaker 2

Leietaker 1

Anleggsleder
For eksempel 
hovedinngang eller 
parkeringsplass

Access Manager Leser

Leser
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LeserAccess Manager

Access Manager

Access Manager

Sted 1 Sted 2 Sted 3

MATRIX-server

Leser Leser

Access Manager Access Manager Access Manager

Leser

Casestudie 1:
Bygningsledere med flere leietakere som deler fysisk 
tilgang (dør) i en bygning.

Casestudie 2:
En organisasjon med forskjellige fysiske tilganger 
(dører) i drift ved forskjellige steder.

 LAN/WIFI   RS-485/Koax   Dataseparasjon


