
Access control for small and 
medium-sized companies:
• Simple
• Reliable
• Browser-based

MATRIX ONE – 
De toegangsoplossing “out-of-the-box”

MATRIX ONE Toegangscontrole is 
een efficiënt beheersysteem van 
toegangsrechten voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (tot 
250 medewerkers) waarbij per-
sonen of personengroepen aan 
eenvoudige sluitplannen en/of 
vaste toegangsprofielen worden 
toegewezen. Via sluitplannen kunt 
u vanaf een centraal punt al-
gemene wijzigingen snel uitvoeren.

MATRIX ONE wordt op een server 
van de klant geïnstalleerd en is 
volledig browsergebaseerd, wat 
installatie en onderhoud zeer 
gemakkelijk maakt. Eenmaal 
geïnstalleerd is het systeem op elke 
pc via de browser en het netwerk 
bereikbaar.

Het systeem beschikt over meer-
talige bewerkingsdialoogvensters 
en gegevens. Alle functies hebben 
een uniform bedieningsconcept en 
worden via een ergonomisch 
bedieningspaneel beheerd.

Het bedieningspaneel past zich 
daarbij automatisch aan de 
grootte van het browservenster 
aan (Responsive Design) en kan 
ook op een smartphone worden 
weergegeven.

Evaluaties van protocollen kunnen 
gedetailleerd worden weergegeven 
en in rapporten worden geselect-
eerd.

MATRIX ONE ondersteunt de 
nieuwe generatie toegangsmanag-
ers en evolo-componenten, alsook 
de bedrijfmodi Whiteliste, AoC en 
Wireless.

Toegangscontrole voor kleine en 
middelgrote ondernemingen:
• Eenvoudig
• Betrouwbaar
• Browsergebaseerd



MATRIX ONE

Toegang
Personeelsrecord
Personeelsnr.: Tot 255 tekens, 
numeriek/alfanumeriek; overzich-
telijke invoer van persoonsgege-
vens in een venster; geïntegreerd 
badge- en toegangsrechtenbeheer; 
badges kunnen in een afzonderlijk 
dialoogvenster worden gedefini-
eerd.

Sluitplan
Sluitplandialoogvenster voor 
eenvoudige toewijzing van toe-
gangsrechten met de muis.

Toegangsprofielen
Verzameling van toegangsrechten 
voor de eenvoudige toewijzing van 
toegangsrechten.

Individuele toegangsrechten
Door de mogelijkheid om extra 
individuele toegangsrechten aan 
een toegewezen profiel toe te 
wijzen, kunnen tijdelijke uitzonde-
ringen eenvoudig worden uitge-
voerd.

Toegang weekprofielen
Voor elke weekdag kan een toe-
gangsprogramma worden inge-
steld. Op vrije dagen wordt 
automatisch het vervangingstoe-
gangsprogramma geïmplemen-
teerd.

Toegangsprogramma’s
Vier tijdsintervallen per dag per 
deur waarop toegangsboekingen 
worden toegestaan.

Ruimtezones
Samenvatting van badgelezers van 
een ruimtezone; bepaling van 
toegangsfuncties op basis van 
ruimtezone.

Administratie
Personeelsdata
Importeren of exporteren met 
csv-bestanden.

Opslagtijd gegevens
Individuele bepaling van de 
opslagtijd van gegevens.

Wizards
Dialoogvensterondersteuning voor 
snelle definitie van toegangscon-
trolecomponenten.

Service-informatie
In de vorm van tekstbestanden 
voor optimale overdracht aan 
dormakaba Support voor sys-
teemondersteuning.

Logbestanden
Toegang tot gegenereerde
protocollen; oproepen van oudere 
invoeren via geschiedenis; grootte 
en logniveau configureerbaar.

Rapporten
Toegang tot voorgedefinieerde of 
dynamische rapporten en tijdge-
stuurde opslag als pdf/csv (dage-
lijks, wekelijks, maandelijks, 
gepersonaliseerd) voor eventuele 
verzending via e-mail.

Back-up
Geautomatiseerde back-up en 
herstel via het MATRIX-bedie-
ningspaneel met een druk op de 
knop.

Apparatenbeheer
• evolo digitale cilinder
• c-lever pro
• c-lever compact
• Toegangsmanager 92 00
• Toegangsmanager 92 30
• Toegangsmanager 92 90
• Wireless gateway 90 40
• Registratie-eenheden 90 01,  

90 02, 90 03 und 90 04
• Tafellezer 91 08
• Wiegand-interface 

Basismodule
Toegangsrechten via een of 
meerdere eenvoudige sluitplannen 
of toegangsprofielen.

Opties
• Veiligheidsfuncties
• Bezoekersbeheer
• Deurstatusbewaking en mel-

dingsacties
• Alarmmonitor met camera
• Interface voor een inbraak-

meldinstallatie

Veiligheidsfuncties
• Anti passback
• Anti passback
• Antipass met ruimtecontrole

Bezoekersbeheer
Efficiënte administratie van alle 
bezoekers in een bedrijf met 
aanmeldingsfunctie voor mede-
werkers in Self Service; registratie 
van de gebruiker en eventuele 
overhandiging van een bezoekers-
badge.

Deurstatusbewaking en meldings-
acties
Inputs voor besturing en bewaking; 
definitie van de ontgrendelingsim-
pulsduur, toegestane deuropening-
sduur en alarmduur, en verzending 
van een e-mailmelding.

Alarmmonitor en camera
In Alarmmonitor worden alarmen 
en storingen met kleuren aange-
duid en grafisch weergegeven in 
de plattegrond. De acties worden 
geregistreerd.

Interface voor een inbraakmeldin-
stallatie
Via een interface naar een IMI kan 
het systeem scherp en onscherp 
worden geschakeld. Daarbij is het 
mogelijk om toegangslezers te 
deactiveren.
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Technische gegevens
Systeemeisen

Algemene pc-vereisten
Server (MATRIX-installatie-pc)
PC
Microsoft Windows PC in 
hardware en software met 
dvd-station.

Besturingssystemen
• Windows 7 Professional 

(64 bit)
• Windows 8 of 8.1 Pro  

(64 bit) 1)
• Windows 10 Pro (64 bit) 1)
• Windows Server 2008 R2 

(64 bit) 2)
• Windows Server 2012 (R2) 2)
• Windows Server 2016 2)

1) Het gebruik van de pc-
lezersoftware voor DOR-
MA-USB-lezer is niet mogelijk.
2) Het gebruik van clientsoft-
waremodule XS-Manager, 
AoC-Manager/pc-lezer met 
USB-lezer direct op de server is 
niet mogelijk.

Belangrijke aanwijzingen
• Op de besturingssystemen 

moet het actuele servicepack 
zijn geïnstalleerd.

Processor/hoofdgeheugen
• Intel-Core-i-serie, Intel Xeon of 

vergelijkbaar
• Minstens 2,6 GHz en 4 GB RAM

Databases
• H2 (intern gegevensbeheer tot 

1000 personen) 
 
 
 
 

Harde schijfgrootte
Toepassing incl. database-instal-
latie: 6 GB vrij geheugen op de 
harde schijf plus capaciteit voor 
back-up (bij MS SQL Server 
Express 2014 max. 10 GB).

Back-up
Aanbevolen wordt om een 
regelmatige back-up uit te 
voeren (bijv. back-up op de server 
of externe harde schijf of ta-
pestreamer).

Netwerkprotocol en hardware
• TCP/IP, Ethernet
• Open poorten voor communi-

catie met webbrowsers en 
externe apparaten

Aanwijzing voor gebruikte web-
server
Als webserver wordt Apache 
Tomcat 8.5 gebruikt en samen 
met de MATRIX-installatieroutine 
geïnstalleerd.

Client (browserclient)
PC
Een geschikte pc voor Microsoft 
Internet Explorer (vanaf versie 
11), Mozilla Firefox (vanaf versie 
38), Google Chrome (vanaf versie 
44) of Microsoft Edge.

Interfaces
USB voor de muis en eventueel 
voor de pc-lezer (USB-verificatie-
lezer).

Monitor
• Resolutie van minstens 1366 x 

768, kleur
• Voor alarmmonitor minstens 

1600 x 900, kleur

De weergave van genereerde 
pdf-documenten vereist een 
pdf-lezer.
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Kaba Nederland BV
Kaba Nederland BV
Bijsterhuizen 3163
6604 LV Wijchen
Nederland
T +31 88 352 33 33
E info.nl@kaba.com

Kaba Belgium NV/SA
Visbeekstraat 11 G
2300 Turnhout
Belgium
T +32 14 44 80 44
E info.be@kaba.com
www.dormakaba.com

dormakaba Deutschland GmbH 
DORMA Platz 1 
58256 Ennepetal 
T: +49 2333 793-0 
F: +49 2333 793-49 50
www.dormakaba.com 


