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Suprema Garantibetingelser 
Suprema garanterer overfor Kjøper, med de forbehold som er angitt under, at ethvert produkt I alle 
vesentlighet skal fungere I overensstemmelse med de publiserte spesifikasjonene for det aktuelle 
produktet i en periode av et (1) år fra forsendelsesdatoen for produktene ("Garantiperioden"). Hvis Kjøper 
informerer Suprema skriftlig innen utløpet av Garantiperioden om feil som dekkes av denne garantien, skal 
Suprema, ved egen avgjørelse, reparere eller erstatte det defekte produktet som er returnert til Suprema 
innen Garantiperioden, med frakt og forsikring forhåndsbetalt av Kjøper. Slik reparasjon eller erstatning 
skal være Suprema's eneste erstatning for garantiansvar i forhold til Produktet. Denne begrensede 
garantien omfatter ikke produkter som har vært: (i) utsatt for unormal fysisk eller elektrisk påkjenning, 
forsømmelse, ulykke eller misbruk, eller skadet av andre eksterne påvirkninger; (ii) forsøk på uautorisert 
reparasjon, endret eller modifisert på noe som helst måte uten at slik endring er godkjent skriftlig fra 
Leverandøren; (iii) uriktig installerert eller brukt i strid med veiledning utstedt av Suprema. 

Suprema skal varsles skriftlig om feil i RMA-rapport (Return Material Authorization / Returtillatelse) utstedt 
av Suprema ikke senere enn 30 dager etter slik feil har oppstått, og senest 1 år etter levering av Produktet. 
Rapporten skal inneholde komplette detaljer for hvert defekte produkt, modell nummer, fakturanummer og 
serienummer. Ingen produkter uten RMA nummer utstedt av Suprema vil bli akseptert, og alle feil må 
kunne gjenskapes for garantireparasjoner.  

Unntatt som presist angitt i disse betingelser, leveres produktene ”som de er”, uten garantier av noe sort, 
enten uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til garantier eller salgbarhet og anvendelse 
for et spesielt formål. 

Ansvarsbegrensning 
Informasjonen i dette dokumentet er avgitt i tilknytning til Suprema produkter. Ingen lisens eller rettighet, 
uttrykt eller underforstått, ved berettiget antagelse eller på annen måte, til noe intellektuell eiendoms-
rettighet er avgitt i dette dokument, unntatt som angitt i Suprema's betingelser for salg av slike produkter. 

Suprema påtar seg intet ansvar og Suprema fraskriver seg enhver uttrykt eller underforstått garanti, i 
forhold til salg og/eller bruk av Suprema produkter, inkludert ansvar eller garanti i forhold til anvendelse for 
et spesielt formål, salgbarhet, eller overtredelse av noe patent, copyright, eller annen intellektuell 
eiendomsrett. 

Suprema produkter er ikke ment for bruk i medisinske, livreddende eller livsforlengende anvendelser, eller 
andre anvendelser hvor oppståtte feil i Suprema produktet kan medføre en situasjon hvor personlig skade 
eller dødsfall kan skje. Hvis Kjøper anskaffer eller bruker Suprema produkter for noen slik utilsiktet eller 
uautorisert anvendelse, skal Kjøper påta seg ethvert ansvar og holde Suprema og dets styre, ansatte, 
underenheter, filialer og distributører skadefri for ethvert krav, kostnader, skader, utgifter og advokat-
honorarer som følger av, direkte eller indirekte, ethvert krav om personlig skade eller død tilhørende med 
slik utilsiktet eller uautorisert anvendelse, selv om slikt krav påstår at Suprema var skjødesløs ved design 
eller produksjon av enheten. 

Suprema forbeholder seg retten til å gjøre endringer i spesifikasjoner og produktbeskrivelser uten varsel, 
for å forbedre sikkerhet, funksjon eller design. Designere må ikke basere seg på mangel eller egenskaper 
av noen detalj eller instruks merket ”reservert" eller "udefinert". Suprema har reservert disse for eventuelle 
fremtidige definisjoner og skal ikke ha noe ansvar i noe som helst sammenheng for konflikter eller mangel 
på kompatibilitet som måtte oppstå som en følge av fremtidige endringer av dem. 

Vennligst kontakt Suprema, den lokale Suprema salgsrepresentant eller distributør for å fremskaffe de 
nyeste gjeldende spesifikasjoner før bestilling. 

 Copyright varsel 
Dette dokumentet er kopibeskyttet av Suprema, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Alle andre produktnavn, 
varemerker eller registrerte varemerker tilhører de respektive eiere. 
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01 
Om BioStar 

Systemet 
 

 

 

 

BioStar er Suprema's nestegenerasjons adgangskontrollsystem, basert på IP 
kommunikasjon og biometrisk sikkerhet. Andre systemenheter integrerer fingeravtrykk 
skannere og kortlesere for flere nivåer av brukerautentisering. Suprema's biometriske 
terminaler, installert ved hver dør, fungerer ikke bare som fingeravtrykk-skannere og 
kortlesere, men også som intelligente adgangskontrollere. 

Den lisensierte standardversjonen av BioStar åpnes med en USB lisensnøkkel. Uten 
lisensnøkkelen fungerer BioStar som en gratis, men funksjonsbegrenset versjon. Med 
lisensnøkkelen åpner BioStar for større fleksibilitet og flere funksjoner, som vist i 
tabellen under: 

 Standard Edition Gratis Versjon 

Maks antall dører 512 20 

Maks antall klienter 32 2 

Støtter soner Ja Nei 

Varsling via epost Ja Nei 

Server matching Ja Nei 

Skiftplaner Daglig og Ukentlig Ukentlig  

Fraværstavle Ja Nei 

Soneplaner Ja Nei 

BioStar V1.3 støtter følgende terminaler: 

  BioStation (V1.5 eller nyere) - BioStation er en multifunksjonell 
terminal med tastatur og en 2.5” farge LCD monitor som gjør det 
mulig å utføre brukerregistrering og administrasjon direkte med 
terminalen. 
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BioStation kobles til nettverk via en trådløst LAN eller Ethernet og inkluderer USB vert 
og terminal grensesnitt for enkel data overføring. BioStation MIFARE (BSM) modellene 
støtter også adgangskontroll med smartkort. 

  D-Station - D-Station er en multifunksjonell, IP-basert adgangskontroll 
terminal med kamera, berøringsskjerm, og to fingeravtrykk skannere 
som gjør det mulig å anvende flere autentiseringskombinasjoner med 
fingeravtrykkgjenkjenning (enkel eller dobbel), MIFARE adgangskort, 
bruker-ID, og ansiktsgjenkjenning. D-Station kan få strømtilførsel via 
PoE (strøm via Ethernetkabelen) for å eliminere behovet for ekstra 
kabling, eller med separat strømforsyning. 
 

  BioEntry Plus (V1.2 eller nyere) - BioEntry Plus er en IP-basert 
adgangskontroll terminal som inkluderer både fingeravtrykkgjenkjenning 
og adgangskort. Terminalen kan programmeres uavhengig av PC via 
programmeringskort eller administreres komplett via BioStar programvare. 
BioEntry Plus kan kobles til elektrisk sluttstykke via internt relé eller 
brukes med Sikker I/O terminal for ekstra sikkerhet og flere funksjoner.  
 

  BioLite Net (V1.0 eller nyere) - BioLite Net er IP-basert fingeravtrykk 
terminal designet spesielt for utendørs bruk. Med en solid, IP65-klasse 
vanntett konstruksjon, tilbyr den ekstra styrke for å motstå tøft klima.  
Enten som en enkel dørkontroller eller del av et kompleks, nettbasert miljø, 
støtter BioLite Net komplett funksjonalitet i BioStars tidkontroll og 
funksjoner for adgangskontroll. 
 

  Xpass - Xpass er en IP-basert adgangskontroll leser/kontroller designet 
eksklusivt for bruk med RF kort. Den tilbyr mange tilsvarende funksjoner 
som BioEntry Plus terminal, men er vanntett for utendørs bruk og kobles til 
og få strøm via en enkelt CAT5/6 kabel.  
 

  X-Station - X-Station er en brukervennlig smart IP terminal med 3.5” 
berørings LCD, med støtte for ID og adgangskort. Terminalen støtter også 
ansiktsdeteksjon med innebygd kamera. X-Station har 1GB internt 
flashminne pluss 256MB RAM, og kan lagre inntil 200 000 brukere. 
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  BioMini - BioMini terminalen er en fingeravtrykkskanner som brukes 
for å forenkle registrering av brukere. Installasjon av BioMini er 
enkelt: Koble den til med USB til en PC som har kontakt med BioStar 
Server og installerer en driver. 
 

  Sikker I/O - Sikker I/O tilbyr en enkel måte å øke sikkerheten for 
eksternt installerte terminaler eller utvidelse av funksjonaliteten i 
installerte systemer. Når dører styres av en Sikker I/O, kan ikke 
uvedkommende åpne dører selv om de lykkes med å demontere 
eksterne terminaler. For ytterligere å øke sikkerheten, bruker 
Sikker I/O kryptert kommunikasjon mellom enhetene. Sikker I/O 
har 4 innganger og 2 releer for styring av flere komponenter med  
en enkelt terminal. 
 

1.1 Logisk konfigurasjon 
BioStar er et distribuert intelligens system. Istedenfor kompleks kabling og 
sentralisert kontroll som kreves av konvensjonelle adgangskontrollsystemer, kan 
Suprema's adgangskontrollterminaler kobles via TCP/IP eller trådløst til lokalt 
nettverk eller direkte via seriell tilkobling. Brukerinformasjon, adgangsregler og 
andre data kan distribueres til hver terminal for å redusere tiden for autentisering 
og sikre kontinuerlig drift selv om nettverkstilgangen skulle falle ut. 

Som følgende bilder illustrerer, krever ikke BioStar systemet separate adgangs-
kontrollere. Dette medfører vesentlige fordeler i forhold til andre adgangskontroll-
systemer, fordi Suprema terminaler fungerer både som kontroller og leser.  
Som resultat krever Suprema's distribuerte intelligens system mindre utstyr og 
mindre kabler enn konvensjonelle sentraliserte adgangskontrollsystemer. 
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BioStar er en server-klient applikasjon som støtter opptil 32 klienter  
(2 klienter maks i gratis versjon). En typisk konfigurasjon består av et 
antall adgangskontrollterminaler koblet til sentral server via Ethernet, 
WLAN, og/eller RS485. BioStar er kompatibel med MS SQL Server og 
MySQL databaser.  

Total støtter systemet maksimalt 512 dører og 512 terminaler (20 dører og 
terminaler i gratis versjon). Nettbaserte terminaler kan enkelt grupperes for å 
opprette forskjellige kombinasjoner av anti-passback eller alarmsoner, som 
illustrert med følgende grafiske illustrasjon. 
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1.2 Funksjoner for adgangskontroll 
BioStar system går et steg forbi konvensjonelle adgangskontrollsystemer, ved å 
kombinere unik biometrisk identifikasjon med konfigurerbare egenskaper for 
adgangskort. 

1.2.1 Brukerautentisering 
Suprema's adgangskontrollterminaler bruker avanserte, prisvinnende algoritmer 
for fingeravtrykkidentifisering for å levere sikker adgangskontroll. I bruk sammen 
med numerisk tastatur på BioStation terminaler og funksjoner for 
ansiktsgjenkjenning på D-Station, tilbyr systemet mange varianter for anvendelse 
av brukerautentisering: 

  Fingeravtrykk eller adgangskort - enten fingeravtrykkskanning eller 
adgangskort kan brukes for å gi adgang. 

  Fingeravtrykk + adgangskort - både fingeravtrykkskanning og adgangskort 
kreves for å gi adgang. 

  Bruker ID + fingeravtrykk - en bruker-ID og fingeravtrykkskanning brukes i 
kombinasjon; bruker-ID identifiserer brukeren og fingeravtrykket brukes for 
autorisasjon. 

  Bruker-ID + passord - en bruker-ID og passord brukes i kombinasjon;  
bruker-ID identifiserer brukeren og passordet brukes for autorisasjon.  

  Bruker-ID + kort + fingeravtrykk - en bruker-ID, adgangskort, og 
fingeravtrykkskanning brukes i kombinasjon. 

  Fingeravtrykk bare - autentisering via en fingeravtrykkskanning er eneste 
kontroll for adgang. 

  Kun kort - autentisering via adgangskort er eneste kontroll for adgang. 

  Fingeravtrykk + fingeravtrykk – dual fingeravtrykk brukes i fusjon. 

  Fingeravtrykk + ansiktsgjenkjenning – et fingeravtrykk og ansiktsgjen-
kjenning brukes i fusjon. 

  Fingeravtrykk + fingeravtrykk + ansiktsgjenkjenning – to fingeravtrykk og 
ansiktsgjenkjenning brukes i fusjon. 

  Ansiktsdeteksjon – ved godkjent autentisering med bruker-ID tas et bilde. 

BioStar lagrer to templater av hvert fingeravtrykk og inntil to fingeravtrykk per 
bruker (fire templater totalt). Om ønskelig kan et fingeravtrykk brukes til varsling, 
for å aktivisere alarmer eller sende varsel i situasjoner hvor en bruker blir truet til 
å gi adgang ufrivillig. Duplikate templater av hvert fingeravtrykk forbedrer 
autentiseringsprosessen ved å redusere muligheten for falske avvisninger.  
For mer informasjon om registrering av fingeravtrykk, se kapittel 3.5.2. 
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BioStar gir administratorer mulighet for å lese EM4100 og HID RFID kort og lese, 
utstede og formattere MIFARE® adgangskort. For mer informasjon om 
adgangskort, se kapittel 3.5.4. 

D-Station terminaler har muligheter for å lagre bilder av brukere og kontrollere 
adgang via ansiktsgjenkjenning, i tillegg til fingeravtrykk, adgangskort, og bruker-
ID autentisering. For mer informasjon om ansiktsgjenkjenning, se kapittel 3.5.3. 

1.2.2 Brukeradministrasjon 
BioStar støtter både manuell og automatisk modus for Brukeradministrasjon. 
Manuell synkronisering er tilgjengelig for innmelding av forskjellige grupper av 
brukere til spesielle terminaler eller når antall brukere i BioStar database er 
større enn kapasiteten i BioStation, BioEntry Plus, BioLite Net, eller D-Station 
terminalene. Automatisk synkronisering er tilgjengelig når administrasjon av 
brukere ved en terminal er ikke nødvendig eller ønskelig. 

BioStar samler loggregistreringer fra terminaler og tillater eksport av data til en 
tekstfil (.CSV) for egendefinerte rapporter. Programvaren støtter et ubegrenset 
antall brukere — den maksimale mengden av data lagret er kun avhengig av 
kapasiteten til den underliggende databasen og maskinvarekonfigurasjon.  

X-Station terminaler er utstyrt med kamera for ansiktsdeteksjon og lagring av 
bilder for bedre sikkerhet. For mer informasjon om Brukeradministrasjon, se 
kapitler 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, og 4.6. 

1.2.3 Adgangsgrupper  
BioStar tillater administratorer å lage egendefinerte adgangsgrupper ved å 
kombinere tillatelser for tidskategorier og dører. Med denne funksjonen gir 
BioStar mulighet for egendefinert adgangskontroll med tidskategorier.  

BioStar støtter inntil 128 tidskategorier som består av en 7-dagers plan, pluss to 
ferieplaner. Hver dag i en tidskategori kan inneholde inntil fem definerte perioder.  

Totalt støtter BioStar inntil 128 adgangsgrupper som kan overføres til alle 
tilkoblede terminaler. For mer informasjon om adgangsgrupper, se kapittel 3.7. 

1.2.4 Terminaler  
Administratorer kan kontrollere mange funksjoner i terminalene via BioStar 
programvaren. I tillegg til autentiseringsbehandling, støtter BioStar konfigurasjon 
av innganger, utgangsreleer, reaksjoner, og lyder. Systemet inneholder funksjoner 
for å spesialtilpasselyd og skjerminnstillinger for BioStation, D-Station og  
X-Station og LED & summerinnstillinger for andre terminaler. 

Systemet inneholder konfigurasjon av innstillinger for kontroll med eksterne 
terminaler, som dør sluttstykker og alarm. BioStar kan også kobles til og 
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kommunisere med tredjeparts terminaler via Wiegand grensesnitt. For mer 
informasjon om administrasjon av terminaler, se kapitler 3.2 og 4.7. 

1.2.5 Dører  
BioStar tillater omfattende kontroll av dører og tilkoblede terminaler, som dør-
releer, alarmreleer, dørsensorer, og utgangsbrytere. Hver dør kan styres av inntil 
to terminaler, og når to terminaler er koblet til en dør, kan administratorer legge 
inn anti-passback kontroll. 

BioStar tillater spesifisert konfigurasjon av alarmreaksjoner for dører som er 
tvunget åpen eller holdt åpen lenger enn en spesifisert periode, inkludert 
aktivering av alarmer fra individuelle terminaler, sende signaler til eksterne 
sirener, vise varsler i BioStar brukergrensesnitt, og sende e-post meldinger (ikke 
tilgjengelig i gratisversjon). I tillegg kan administratorer eller operatører 
fjernkontrollert låse og åpne dører eller reLage alarmer. For mer informasjon om 
administrasjon av dører, se kapitler 3.3, 4.3, og 4.4. 

1.2.6 Soner  
BioStar system gir administratorer komplett kontroll av forskjellige soner (ikke 
tilgjengelig i gratisversjon). Soner kan etableres med terminaler tilkoblet via 
Ethernet eller RS485 og kan inneholde en master terminal og inntil 65 klient 
terminaler. I tillegg kan individuelle terminaler legges inn i inntil fire soner. 

BioStar støtter soner for utvidet adgangskontroll, som anti-passback og soner 
med adgangsbegrensning, så vel som soner som håndterer kontroll med alarm 
eller brannalarm utganger og reaksjoner. Med BioStar kan administratorer også 
synkronisere tid, hendelses logger og brukerdata for alle terminaler i en spesifisert 
sone. For mer informasjon om administrasjon av soner, se kapittel 3.4. 

1.2.7 Tidkontroll 
BioStar V1.2 inneholder funksjoner for tidkontroll hvor administratorer kan 
definere tidskategorier, skift, daglige arbeidsplaner, og innstillinger for ferie. 
Funksjoner for tidkontroll i BioStar kan brukes for å overholde prosedyrer med 
sjekk-inn og sjekk-ut, begrense adgang for ikke arbeidende personell, og 
rapportere arbeidstidsdata. 

BioStar lar administratorer tilpasse funksjoner for tidkontroll for BioStation,  
D-Station og X-Station terminaler og å spesifisere hvordan hendelser blir 
registrert. BioStar grensesnitt tillater også at administratorer overvåker en 
brukeres sjekk-inn og sjekk-ut status i sanntid. For mer informasjon om 
tidkontroll, se kapitler 3.8 og 4.6. 
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02 
Installere BioStar 

programvare 
 

 

 

 

 

Å installerere BioStar er en ganske enkel prosess, forutsatt at du sørger for noen 
forutsetninger før du begynner installasjonen: 

  1: Det må velges en PC som kan kjøre kontinuerlig for å fungere BioStar server. 
Serveren vil motta og lagre data fra tilkoblede terminaler i sanntid.  

  2: Hvilken type database som skal benyttes må bestemmes. BioStar server støtter alle 
Oracle, MySQL or MS SQL servere (inkludert den nedskalerte, gratis MS SQL Server 
Express). Uavhengig av hvilken database som velges, må du ha tilstrekkelige 
adgangsrettigheter og privilegier for å koble til databasen og opprette nye faneneller. 

  3: Forsikre deg om at PC’ene som skal brukes både til server og klientapplikasjonene 
tilfredsstiller minstekravene listet i kapittel 2.1. 

BioStar installasjons-CD inneholder en BioStar Express installerer, en BioStar server 
installerer, og en BioStar klient installerer. Express installereren installerer både server og 
klientapplikasjoner med minimalt av betjening (se kapittel 2.2). Du kan imidlertid velge å 
installere server og klient applikasjonene separat, hvis det er behov for å spesifisere 
tilleggsopsjoner for databasen eller det er et ønske å installere applikasjonene på 
forskjellige PC’er (se kapitler 2.3 og 2.4). 

2.1 Systemkrav 
BioStar støtter følgende operativsystemer (32-bit versjoner): 

  Windows 7 

  Windows Vista 

  Windows XP, Service Pack 1 eller nyere 

  Windows 2003 

  Windows 2000, Service Pack 4 eller nyere 
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Minimum systemkrav for installasjon og drift av BioStar programvaren: 

  CPU - Intel Pentium eller tilsvarende prosessor, 1GHz eller raskere 

  RAM - 512MB 

  HDD - 5GB 

Suprema anbefaler følgende konfigurasjon for optimal drift: 

  CPU - Intel Pentium 2-Core eller tilsvarende prosessor, 2GHz eller raskere 

  RAM - 1GB for Windows XP; 2GB for andre operativsystemer 

  HDD - 10GB 

2.2 Kjør BioStar Express installerer 
BioStar Express installerer brukes når du ønsker å installere både server og 
klientapplikasjoner på samme PC og aksepterer å bruke MS SQL Server Express 
database med standard innstillinger. Du blir bedt om å betjene Express 
installasjonsprosessen kun når MS SQL Server eller en variasjon allerede er 
installert. Hvis det skjer, vil du bli spurt om du ønsker eller ikke å installere MS 
SQL Server Express. Hvis du ikke velger å installere Express versjon, vil systemet 
kreve at du spesifiserer riktig autentisering, som beskrevet i trinn 7 i kapittel 2.3 

Bemerk: Hvis du har en tidligere versjon av BioStar Express installerer på 
PC’en, fjern den tidligere versjonen før du installerer BioStar Express på nytt.  

BioStar Express installerer følgende komponenter: 

  BioStar server applikasjon 

  Hjelpebiblioteker - ÅpneSSL og Microsoft Visual C++ Redistributable 

  MS SQL Server Express 

  BioStar klient applikasjon 

  BADB Conv (database konverteringsverktøy) 

Før du kjører BioStar Express installerer, lukk alle andre åpne applikasjoner. 
Hvis du tidligere har installert BioAdmin på den samme maskinen, forsikre deg 
om at du stanser BioAdmin server før du begynner installasjonen. For å kjøre 
Express installerer: 

1. Sett inn BioStar installasjons-CD i en kompatibel spiller. 

2. Åpne mappen for installasjon og kjør BioStar 1.35 Express Setup. 

3. Følg instruksene på skjermen for å starte installasjonen. 

NB: BioStar versjoner 1.3 og høyere inneholder drivere for å koble BioStation og  

D-Station terminaler via USB i Windows 7. Disse driverne fungerer ikke med eldre 

versjoner av BioStar. Hvis du bruker en eldre versjon av BioStar pass på å installere de 

riktige USB driverne.  

!
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2.3 Installer BioStar Server applikasjon 
Hvis du ikke velger å bruke Express installerer, må du installere BioStar server og 
klientapplikasjoner separat. Etter at du har kontrollert at systemet tilfredsstiller 
minimumskravene listet i kapittel 2.1, og vurdert forutsetningene i 
introduksjonen til kapittel 2. Hvis du tidligere har installert BioAdmin på den 
samme maskinen, forsikre deg om at du stanser BioAdmin server før du begynner 
installasjonen. 

Bemerk: Hvis du har en tidligere versjon av BioStar Express installerer på 
PC’en, fjern den tidligere versjonen før du installerer BioStar Express på nytt.  

BioStar server installerer følgende komponenter: 

  BioStar server applikasjon 

  MS SQL Server Express (valgfri) 

  Hjelpebiblioteker - ÅpneSSL og Microsoft Visual C++ Redistributable 

  BADB Conv (database konverteringsverktøy) 

For å installere BioStar server applikasjon, 

1. Sett inn BioStar installasjons-CD i en kompatibel spiller. 

2. Åpne mappen for installasjon og kjør BioStar 1.35 Server Setup. 

3. Følg instruksene på skjermen for å starte installasjonen. 

4. Under installasjonen blir du bedt om å godkjenne ÅpneSSL lisensavtale og 
velge en målmappe for ÅpneSSL programfilene.  

5. Du blir også spurt om ikke du ønsker å installere MS SQL Server Express. 
Hvis du ønsker å bruke en pre-installert versjon av MS SQL Server, MySQL 
eller Oracle, kan du klikke Nei når denne meldingen vises. Hvis valg av å 
bruke Express versjon i dette trinnet, kan du hoppe til trinn 7. Prosessen for 
databaseoppsett er automatisk når du installerer Express versjon. 

!
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6. Når Opprett BioStar database vinduet vises, velg en databasetype (MS SQL 
Server, MySQL eller Oracle). Database server adresse og port nummer blir 
automatisk fylt inn, men du må bekrefte at de er korrekte. 

 
NB: Standard navn for databasen er alltid “BioStar,” for å hindre utilsiktet installasjon 

av flere databaser på samme system eller database server. Databasenavnet kan endres 

ved å redigere DBSetup.exe filen. Under patching av databaseserver, kan du velge 

database manuelt. 

7. Hvis valg av MS SQL Server, må du konfigurere utentiseringsmodus også 
(MySQL tillater kun serverautentisering): 

  Serverautentisering – dette valget bruker inn loggings-ID og passord for å 
autentisere brukere som er etablert med og lagret på SQL Server. Slik 
autentisering er ikke basert på Windows bruker kontoer. Brukere som 
kobler seg til via server autentisering må bruke sine inn loggingsdata hver 
gang de kobler seg til. 

  Windowsautentisering - dette valget bruker Windows brukerkontoer for 
autentisering. Når brukere kobler seg til med en Windows bruker konto, 
validerer SQL Server kontonavnet og passordet med Windows inn logging 
for operativsystemet. SQL Server ber ikke om passordet og validerer ikke 
uavhengig bruker identifisering. Windows autentisering er standard 
autentisering metode for MS SQL Server. 

NB: Du må velge den autentiseringsmetoden som støttes av databasen. Du må også 
bruke riktig inn loggingsdata for å opprette nye tabeller i databasen. 

8. Klikk Setup for å opprette SQL database. 

9. Når SQL database setup er ferdig, klikk Fullfør. 

10. Setup programmet gjennomfører noen gjenværende prosesser før 
serverinstallasjonen er komplett. Klikk Fullfør. 

NB: BioStar versjoner 1.3 og nyere inneholder drivere som kobler seg til BioStation og  

D-Station terminaler via USB i Windows 7. Disse driverne fungerer ikke med eldre 
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versjoner av BioStar. Hvis du bruker en eldre versjon av BioStar pass på å installere 

riktige USB drivere. 

2.3.1 Konfigurere MySQL databasen 
BioStar kan ikke bruke MySQL databasen hvis den maksimale pakkestørrelsen er 
mindre enn 16MB. For å konfigurere den maksimale pakkestørrelsen i MySQL 
server, finn og åpne en konfigurasjonsfil for MySQL serveren (“my.ini” for 
Windows eller “my.cnf” for Linux). Under [mysqld], legg til eller endre 
pakkestørrelsen til 16M eller større (for eksempel: max_allowed_packet=16M). 
Etter du har endret og lagret filen, restart BioStar Server for å aktivere endringene. 

2.3.2 Konfigurere BioStar Server 
Noen ganger er manuell konfigurasjon av BioStar server nødvendig. Hvis du får 
problemer med å koble til server fra klientapplikasjonen for eksempel, kan det 
være at server innstillinger må endres. I tillegg, må du stoppe og restarte server 
applikasjon for å aktivisere endringer du har gjort med server konfigurasjoner 
eller databaseinnstillinger. 

For å åpne server konfigurasjonsinnstillinger, finn og kjør BSServerConfig.exe. 
Som standard, legges en snarvei til dette verktøyet på skrivebordette installasjon 
av BioStar server. Du kan også finne denne filen i “Server” mappen hvor BioStar 
applikasjon ble installert.  

 

Server konfigurasjonsinnstillinger lar deg overvåke og kontrollere følgende: 
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  Status - se og endre gjeldende status for BioStar server (Stoppet eller Startet). 
Du kan stoppe og starte server ved å klikke Start eller Stopp knappen på høyre 
side. 

  Tilkobling - se og endre koblingen mellom server og terminaler. 

- TCP Port - angi porten som terminaler og klientapplikasjoner bruker å 
koble til server. Du må bruke en port som er ikke delt med noen andre 
applikasjoner. I de fleste tilfeller, kan du bruke standard port (1480). 

- Antall tråder - angi det maksimale antall tråder som BioStar server kan 
opprette. Du kan angi et hvilket som helst tall mellom 32 og 512; men, 
husk at et større antall tråder vil kreve mer systemkapasitet. 

- Klienter - klikk denne knappen for å se en liste o terminaler som er koblet 
til BioStar server. Listen viser IP adressen for hver terminal og om et SSL 
sertifikat er utstedt til terminalen eller ikke. Du kan utstede eller fjerne SSL 
sertifikater direkte fra verktøyet. 

  Database - se og endre databaseinnstillinger. For mer informasjon om hvordan 
innstillingene kan endres, se fremgangsmåten for å Lage opp BioStar server i 
kapittel 2.3. 

- Maks tilkoblinger - angi det maksimale antall tilkoblinger mellom server 
og databasen. I de fleste tilfeller, standardverdi (1) er passende. 

  SSL - se eller endre innstillingene for ÅpneSSL. Klikk Bla for å finne stien for 
ÅpneSSL applikasjonen eller klikk Endre til endre passordet. 

2.4 Installere BioStar klientapplikasjon 
Før du installerer BioStar klientapplikasjon, lukk alle andre programmer som 
kjører. Klientapplikasjonen legger følgende komponenter til systemet: 

  BioStar klientapplikasjon 

  Hjelpebiblioteker - ÅpneSSL og Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable 

For å installere BioStar klientapplikasjon, 

1. Sett inn BioStar installasjons-CD i en kompatibel spiller. 

2. Kjør BioStar 1.35 Express Setup for å starte installasjonshjelperen. 
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3. Følg veiledningen på skjermen for å installere BioStar klient. 

NB: BioStar versjoner 1.3 og nyere inneholder drivere som kobler seg til BioStation og  

D-Station terminaler via USB i Windows 7. Disse drivere fungerer ikke med eldre versjoner 

av BioStar. Hvis du bruker en eldre versjon av BioStar pass på å installere riktige USB 

drivere. 

2.4.1  Logg på BioStar for første gang 
Hvis du restartet systemet etter installasjon, vil BioStar server automatisk kjøre i 
bakgrunnen. Hvis du ikke har restartet systemet, kan det være nødvendig å koble 
manuelt til server før du fortsetter (se kapittel 2.3.2). Når du logger på BioStar for 
første gang, blir du bedt om å opprette en administratorkonto.  

For å logge i for første gang, 

1.  Kjør BioStar programmet. Hvis BioStar lykkes med å koble til server, åpner 
Legg til ny Administrator vinduet automatisk. I dette tilfelle, hoppe til trinn 6. 
Hvis BioStar ikke kan koble til server, vil inn loggingsvinduet åpne og vise 
meldingen “Kan ikke koble til server.” 

  
2. Klikk Server innstilling. Dette åpner ”Koble til server” vinduet. 

 
3. Angi IP adressen og port nummeret for BioStar server. 
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4. Klikk Test for å bekrefte tilkoblingen. 

5. Klikk Lagre for å lagre tilkoblingsinnstillinger. Dette åpner Legg til ny 
Administrator vinduet. 

 
6. Angi en administrator-ID og passord, bekreft passordet, og velg brukernivå fra 

nedtrekksmenyen. 

7. Klikk OK. Dette returnerer deg til inn loggingsvinduet. 

8. Angi en bruker-ID og passordet og klikk logg inn. 

2.5 Tilpasse BioStar grensesnitt 
Du behøver ikke gjøre endringer i grensesnittet for å bruke BioStar systemet -
standard innstillinger er tilstrekkelig for oppsett og drift. Men, BioStar lar deg 
endre forskjellige innstillinger for å kontrollere utseendet og funksjonaliteten til 
grensesnittet. 

2.5.1 Endre tema 
BioStar grensesnitt inneholder alternative innstillinger basert på MS Office stiler: 

  Office 2003 

  Office 2007 

For å endre tema, klikk Tema på menylinjen og velg tema. 
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2.5.2 Tilpasse verktøylinjen 
BioStar grensesnitt inneholder en standard verktøylinje nær øvre venstre side av 
vinduet. Standard ikoner håndterer funksjoner som likner en typisk nettleser: 
Bakover, Forover, Oppdater, Finn bruker (søk), og Skriv ut. 

 

For å tilpasse verktøylinjen, 

1.  Klikk nedtrekkspilen på høyre side av verktøylinjen. 

2. Klikk Legg til eller Fjern knapper > Tilpass. Dette åpner Tilpasse vinduet. 

3. Klikk Kommandoer fanen. 

4. Klikk Alle kommandoer for å vise en liste over tilgjengelige knapper. 

 

5. Dra en kommando til verktøylinjen. Dette legger til en ny knapp for 
kommandoen. 
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2.5.3 Endre visning av hendelser 
BioStar lar deg til endre standard perioden for hendelser som vises i Hendelser-
fanen for brukere eller dører og soner. Du kan Lage grensesnittet til å vise 
hendelser for 1 dag, 3 dager, eller 1 uke som standard. For å endre hendelse 
visning, 

1.  På menylinjen, klikk Vis > Hendelser. 

2. Klikk type hendelse for å endre (Bruker eller Dører/Sone). 

3. Klikk standard periode (1 dag, 3 dager, eller 7 dager). 

2.6 Konvertere en database fra BioAdmin til BioStar 
BioStar installasjonsprogram inneholder et databasekonverteringsverktøy som 
heter BADB Conv. Dette programmet lar deg konvertere en BioAdmin database til 
ditt nye BioStar system.  

Når du konverterer en database, vil all identisk informasjon som er registrert i 
BioStar databasen bli overskrevet. For eksempel, hvis du har lagt inn en bruker i 
BioStar som tidligere var registrert i BioAdmin, blir brukerdata overskrevet med 
informasjonen fra BioAdmin databasen. Av hensyn til dette må du konvertere den 
gamle databasen til BioStar før du registrerer nye brukerkontoer. For å konvertere 
informasjon fra BioAdmin til BioStar, 

1.  Finn og kjør konverteringsprogrammet, BADBConv.exe. Som standard er dette 
verktøyet installert i samme mappe som BioStar programvaren. 

2. Klikk Ja for å akseptere advarselen som vises for å minne deg på at identisk 
informasjon i BioStar blir overskrevet. 

3. Klikk Start for å begynne konverteringen. Når prosessen er fullført, vil 
Konverter database vinduet vise hvilke typer data som har blitt konvertert. 

 

4. Klikk Lukk for å avende konverteringsverktøyet. 
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03 
BioStar 

Systemoppsett 
 

 

 

 

 

Dette kapittelet beskriver hvordan man oppretter administratorkontoer, terminaler, dører, 
soner, avdelinger, brukere og adgangsgrupper og setter opp tidkontroll med BioStar. Denne 
administratorguiden dekker ikke veiledninger for installasjon av fysiske komponenter, 
kabling til dører og terminaler, eller kobling av terminaler til nettverk. For mer informasjon 
om hardware installasjon og fysisk konfigurasjon av adgangskontrollsystemet, vennligst 
konferer installasjonsmanualer som følger med adgangskontrollterminalene. 

3.1 Opprette administratorkontoer 
Før du legger inn brukere, er det en god ide å opprette og konfigurere kontoer for 
systemadministratorer og operatører. Det er også bra for å forstå noen generelle 
begreper vedrørende administrasjon av BioStar systemet. 

3.1.1 Brukernivåer 
BioStar har flere nivåer for administrasjon, drift, og interaksjon med systemet. 
Hvert administrative nivå har varierende grad av privilegier og adgang til system-
menyer (Bruker, Dører, Soneplan, Adgangskontroll, Monitoring, terminaler, og 
Tidkontroll). BioStar har tre forhåndsdefinerte brukernivåer i tillegg til 
spesialnivåer: 

  Administrator 

  Operatør 

  Leder 

  Spesialnivåer
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Administratorer kan legge inn og konfigurere terminaler, brukere, dører, soner, og 
adgangsgrupper. De kan også administrere funksjoner for tidkontroll, inkludert å 
Lage opp tidskategorier, daglige arbeidsplaner, skift, ferieplaner, og fravær, så vel 
som å opprette, modifisere, og lese tidkontrollrapporter. I tillegg kan 
administratorer opprette spesielle brukernivåer som får innvilget forskjellige 
privilegier for BioStar system menyer.  

Operatører kan overvåke og administrere BioStar systemet via en fjern klient. 
Operatører har samme privilegier som administratorer, unntatt privilegier til å 
opprette og slette andre administrator- eller operatørkontoer. Som administratorer, 
er operatører i stand til å legge inn og konfigurere terminaler, brukere, dører, 
soner, og adgangsgrupper. De kan også administrere funksjoner for tidkontroll, 
inkludert å Lage opp tidskategorier, daglige arbeidsplaner, skift, ferieplaner, og 
fraværsperioder, så vel som å opprette, modifisere, og lese tidkontrollrapporter. 

Ledere har privilegier for å lese all informasjon i menyene. Men de kan ikke 
opprette, endre, eller slette noe i menyene. Avhengig av behovene i organisasjonen, 
kan muligheten for å se hendelser være nyttig for andre ledelsesformål.  

Det spesielle brukernivået kan gis fulle eller begrensede privilegier i de syv 
menyene. På hver meny kan du tilknytte en av tre privilegier: Alle rettigheter, 
Sluttre, eller Lese. Avhengig av din organisasjons behov, kan BioStar 
administreres mer rasjonelt ved at du legger inn spesielle brukernivåer. 

Et typisk oppsett vil bestå av en administrator (eller fler, avhengig av størrelsen på 
din organisasjon) som has full adgang til systemet. Under administratornivå, kan 
flere operatører utføre forskjellige funksjoner, som fjernkontroll av dører og låser, 
legge inn brukere, registrering av fingeravtrykk, utstede adgangskort, legge inn 
adgangsgrupper, definere tidskategorier, og konfigurerelarmfunksjoner. 

3.1.2 Legge til og tilpasse administratorkontoer 
Som standard, inneholder BioStar en administratorkonto, som er lagt til når du 
installerte programvaren (se kapittel 2.3). Du kan velger å bruke denne kontoen 
som den eneste administratoren og innvilge operatørprivilegier til andre brukere 
som vil administrere systemet eller du kan velge å legge til flere administratorer.  

3.1.2.1 Legge til en administratorkonto 

For å legge til en administratorkonto, 

1.  På menylinjen klikk Administrator > Administratorkonto for å 
åpne administratorkonto listevindu. 

2.  Klikk Legg til ny Administrator. 

3.  I Legg til ny Administrator vinduet, angi en administrator-ID og 
passord. 
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4.  Bekreft passordet ved å gjenta det og velg et brukernivå fra 
nedtrekksmenyen: 

  Administrator - alle privilegier. 

  Operatør - alle privilegier, unntatt registrering eller sletting av 
administrator eller operatør kontoer. 

  Leder - privilegier for å lese all informasjon. 

5.  Klikk OK. 

3.1.2.2 Endre en administratorkonto nivå eller passord 

Hvis du ved uhell satt feil nivå for en administratorkonto eller ønsker å 
endre eller resette et passord, kan du gjøre det fra Administrator menyen.  

For å endre et brukernivå eller passord, 

1.  På menylinjen klikk Administrator > administratorkonto for å 
åpne administratorkonto listevinduet. 

2.  Klikk en administratorkonto i listen på venstre side av vinduet. 

3.  Klikk Endre Endre nivå / Passord. Dette åpner Endre 
Administrator vinduet. 

 
4.  Endre konto informasjonen som ønsket: 

  For å endre brukernivået, velg et nytt nivå fra nedtrekksmenyen. 

  For å endre passordet, skriv det nye passordet i både Nytt passord 
og Bekreft nytt passord feltene. 

5.  Klikk OK for å lage endringene. 

3.1.2.3 Opprette et spesielt brukernivå 

Hvis du ønsker å definere en spesifisert administratorfunksjon med 
spesielle privilegier, kan du legge til et spesielt brukernivå. Du kan gi full 
eller begrenset adgang til alle BioStar’s syv menyer for det spesielle 
brukernivået: Bruker, Dører, Soneplan, Adgangskontroll, Monitoring, 
terminaler, og Tidkontroll. 
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Det spesielle brukernivået kan gis privilegier for spesifisert brukere og 
terminaler. En spesiell administrator kan ha de privilegier du tilegner  
(Alle rettigheter, Endre, eller Lese) kun for de brukere eller terminaler som 
du angir og vil ikke ha tillatelse for å se eller endre andre brukere eller 
terminaler. Så lenge du er registrert for et spesielt brukernivå i 
Brukermenyen, kan du innvilge privilegier for brukere i en avdeling og 
dens underavdelinger. Men, pass på at du ikke velger individuelle brukere, 
men første-nivå eller andre-nivå avdeling de tilhører.  

I Terminal-menyen, kan du innvilge privilegier for spesifiserte terminaler. 
Hvis en terminal har en slaveterminal tilkoblet, vil privilegiene for 
vertsterminalen også gjelde for slaveterminalen. Brukere og terminaler 
som er ikke valgt i Bruker- og Terminalmenyer vil ikke vises i menyene for 
Dører, Soneplan, Adgangskontroll, Monitoring, og Tidkontroll. Hvis en dør 
eller sone er tilhørende med terminaler som er ikke innvilget privilegier, vil 
ikke døren eller sonen vises i Dørmenyen. 

For å opprette et spesielt brukernivå, 

1. På menylinjen klikk Administrator > administratorkonto for å 
åpne administratorkonto listevinduet. 

2. Klikk Lage spesialnivå. 

3. Fra Liste spesialnivå vinduet, klikk Legg til spesialnivå.  
Dette åpner Legg til/modifiser spesialnivå vinduet. 
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4. Skriv et navn for det nye nivået i feltet Navn. 

5. Hvis ønskelig, legg til en ekstra beskrivelse i feltet Beskrivelse. 

6. Velg en meny fra nedtrekksmenyen. 

7. Når valg av Bruker-menyen eller Terminal-menyen, velg brukere eller 
terminaler for å gi adgangsprivilegier ved å klikke avmerkingsboksene 
i Bruker eller terminaler listen. 

8. Velg tillatelsesnivå (Alle rettigheter, Endre, eller Lese) ved å klikke 
avmerkingsboks for valget. 

9. Klikk Legg til for å gi tillatelsen til det nye nivået. 

10. Gjenta punktene 6-9 om nødvendig for å legge til flere tillatelser. 

11. Når du er ferdig med tilpasse nivået, klikk Lagre. 

Du kan nå opprette nye administratorkontoer med alle de spesielle 
brukernivåer du har opprettet. 
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3.2 Legge til terminaler 
Dette kapittelet beskriver hvordan man bruker BioStar's terminalhjelper å søke 
etter og legge til nye terminaler, så vel som hvordan man oppretter tredje-parts RF 
terminaler. I tillegg, beskriver følgende veiledninger standard konfigurasjon av 
terminaler innen BioStar systemet. For mer informasjon om konfigurering av 
terminaler, se kapitler 3.9.3 og 5.1. 

3.2.1 Søke etter og legge til terminaler 
BioStar inneholder en smart hjelper for å finne og legge inn terminaler. Før det 
startes et søk etter nye terminaler, kontroller koblinger for terminalen(e). Hvis du 
har flere terminaler å legge til, kan det være lurt å forberede en liste over terminal 
plasseringer, ID’er, og IP adresser før du legger dem inn. 

For å søke etter terminaler og legge dem inn i BioStar, 

1.  Klikk Terminal i snarveifeltet. 

2. I oppgavefeltet, klikk Legge til terminal. 

3. Når hjelperen vises, klikk radioknappen ved aktuell tilkoblingstype: 

  LAN - Velg denne for å søke etter terminaler koblet via Ethernet eller 
trådløst LAN. 

  Seriell - Velg denne for å søke etter terminaler koblet til en klient-PC via 
RS485 og RS232 eller klient terminaler koblet via RS485 til en annen 
terminal som er koblet til en klient-PC (se kapittel 3.2.2). 

  USB Terminal - Velg denne for å søke etter terminaler koblet via USB. 

NB: BioStar versjoner 1.3 og nyere inneholder drivere for som kobler seg til 

BioStation og D-Station terminaler via USB i Windows 7. Disse driverne fungerer 

ikke med eldre versjoner av BioStar. Hvis du bruker en eldre versjon BioStar pass 

på å installere riktige USB drivere. 

  Virtuell USB terminal - Velg denne for å søke etter virtuelle terminaler 
som du har lagt til en USB-minnepen. 

4. Klikk Neste. 

5. For USB eller virtuelle USB søk, hopp til punkt 7. Hvis du søker etter 
terminaler koblet via LAN eller seriell porter, sett avanserte søkekriterier: 

  LAN - Velg å søke etter terminaler som bruker TCP eller UDP protokoller. 
Når valg av TCP, kan du angi en IP adresse range, hvilken type terminal du 
søker etter (BioStation/D-Station/X-Station: 1470, BioEntry Plus/BioLite 
Net/Xpass: 1471, eller Egendefinert: angi manuelt), og porten å søke med. 
Hvis valg av UDP, kan du søke etter terminaler kun i samme subnett. 

  Seriell - Spesifiser en COM port (eller velg Alle porter) og en baud rate. 

6. Klikk Neste. 
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7. Når BioStar fullfører søket, kan du angi nettverksinnstillinger som beskrevet 
nedenfor. Klikk på en terminal i listen til venstre og konfigurere så 
innstillingene som ønsket: 

NB: Hvis du endrer nettverksinnstillinger for en terminal her, blir terminalen fjernet 
fra terminallisten. For å legge terminalen til i følgende punkter, må du søke etter 
terminalen på nytt. 

Du behøver ikke og må ikke legge til terminaler med server mode. Terminalene vil 
koble seg til server selv, og blir listet under BioStar Server i terminaltreet. Hvis du 
prøver å opprette terminaler med server mode, vil prosessen mislykkes. 

  DHCP eller Statisk IP - Hvis valg av å bruke DHCP, vil terminalen 
automatisk hente nettverksinnstillinger fra DHCP serveren. Hvis du ikke 
bruker DHCP, må du konfigurere nettverksinnstillingene manuelt. 

  Direkte tilkobling - Dette er standard tilkoblingsvalg. Med dette valget, vil 
BioStar klienten koble seg direkte til terminalen. Hvis valg av denne type 
av tilkobling, må BioStar klienten kjøre for å hente loggregistreringene fra 
terminalen. 

  Server tilkobling - Hvis valg av dette valget, vil terminalen automatisk 
koble til BioStar server. Hvis du konfigurerer server IP adresse og port 
riktig, blir loggregistreringer fra terminalen samlet på server, uavhengig av 
om BioStar klient er online eller ikke. Dette valget kan også være best hvis 
din nettverkskonfigurasjon krever terminaler med private IP adresser (for 
eksempel, over et WAN) til en server med en tilgjengelig IP adresse. Dette 
valget gir også SSL kryptering for BioStation terminaler. 

8. Klikk Neste. 

9. Velg terminalen(e) som skal legges til ved å klikke avmerkingsboksene ved 
siden av terminal-IDene. 

 
10. Klikk Legge til for å legge terminalene til BioStar systemet. 

11. Lukk bekreftelsen som vises og klikk Fullfør for å lukke hjelperen. 
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3.2.2 Søke etter og legge til slaveterminaler 
En ganske unik funksjon med BioStar er at den støtter både verts- og klient 
terminaler i RS485 nettverk. Med denne funksjonen, må kun vertsterminalen 
være koblet til en PC via LAN. Nettverket kan så enkelt utvides ved å legge inn 
slaveterminaler via RS485 tilkoblinger. 

Hvis din konfigurasjon inneholder slaveterminaler, må du utføre et ekstra søk for 
å finne og legge dem til.  

Først konfigurer vertsterminalen: 

1.  Søke etter og legg til vertsterminalen som beskrevet i kapittel 3.2.1. 

2. Klikk Terminal i snarveifeltet. 

3. I navigasjonsfeltet, klikk vertsterminalen. 

4. I terminalfeltet, klikk nettverksfanen. 

5. Endre RS485 seriell modus ved å velge Vert fra nedtrekksmenyen. 

6. Klikk Bruk for å lagre endringen. 

Neste, søk etter og legg til klient terminaler: 

1.  I navigasjonsfeltet, Høyreklikk vertsterminalen og klikk Legg til terminal 
(Seriell). Dette åpner Søk etter og legg til terminal vinduet. 

 

2. Klikk Neste for å begynne søket. 

3. Når BioStar fullfører søket, klikk Neste. 

4. Velg terminalen(e) som skal legges til ved å klikke avmerkingsboksene ved 
siden av terminal-IDene. 

5. Klikk Legge til for å legge til terminalen 

6. Lukk bekreftelsen som vises og klikk Fullfør for å lukke hjelperen. 

7. I navigasjonsfeltet, klikk slaveterminalen. 

8. In terminalfeltet, klikk nettverksfanen. 
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9. Endre RS485 seriell modus ved å velge Slave fra nedtrekksmenyen. 

10. Klikk Bruk for å lagre endringen. 

3.2.3 Legge til en RF terminal 
Versjoner før BioStar 1.2, behandlet tredjeparts RF terminaler koblet til Suprema 
terminaler (BioStation, BioEntry Plus, og BioLite Net terminaler), kun som fysiske 
tillegg til Suprema terminaler. Fra BioStar versjon 1.2, opererer tredjeparts RF 
terminaler koblet til Suprema terminaler selvstendig og kan tilknyttes dører og bli 
inkludert i soner. 

For å legge til en RF terminal, 

1. Koble RF terminalen til en Suprema terminal. 

2. Kontroller at Suprema terminalen er lagt inn i BioStar (se kapittel 3.2.1). 

3. Klikk Terminal i snarveifeltet. 

4. I navigasjonsfeltet, klikk Suprema terminalens navn. 

5. Klikk Wiegand fanen og angi Wiegand innstillinger som beskrevet nedenfor. 

 
a.   Velg Utvidet i Wiegand modus nedtrekksmenyen. 

b.   Velg Wiegand (Kort) inn i Wiegand inn/ut nedtrekksmenyen. 

c.   Klikk Bruk på bunnen av feltet. 

6. I navigasjonsfeltet, Høyreklikk BioStation terminalens navn og klikk Legge til 
RF Terminal. 

NB: For mer informasjon om bruker av tredjeparts RF terminal, konferer med bruker 
manualen for RF terminalen. Wiegand formatet må være konfigurert riktig for å sikre 
kompatibilitet med tredjeparts RF terminaler. 

3.2.4 Konfigurere BioStation terminal 
Dette kapittelet gir en oversikt over konfigurering av BioStation terminaler for 
bruk med BioStar programvare. For mer informasjon, konferer med 
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installasjonsmanualene som følger med terminalene. For å konfigurere en 
BioStation terminal, 

1.  Klikk Terminal i snarveifeltet. 

2. Dobbelt-klikk et BioStation terminal navn i navigasjonsfeltet. Dette åpner et 
Terminalfelt liknende nedenfor: 

 
3. Konfigurer terminalinnstillingene i følgende faner. For en forklaring på 

terminalinnstillinger, se kapittel 5.1.1. 

  Funksjonsmodus - Lage eller hente tid fra en verts-PC og justere 
innstillinger for funksjonsmoduser. 

  Fingeravtrykk - Angi sikkerhet, kvalitet, matching, og timeout 
innstillinger for fingeravtrykkgjenkjenning.  

  Nettverk - Angi innstillinger for LAN eller serielle tilkoblinger. 

  Adgangskontroll - Angi adgangsbegrensninger og standard 
adgangsgrupper for en individuell terminal. 

  Inngang - Legge til, endre, eller slette innstillinger for innganger på 
terminalen. 

  Output - Legge til, endre, eller slette innstillinger for utganger på 
terminalen. 

  Svarteliste - Deaktivere Mifare-kort adgang på BioStation Mifare 
terminaler. 

  Bilde / Lyd - Justere skjerm- eller lyd-innstillinger og for å legge inn 
bakgrunnsbilder og lyder. 

  Tidkontroll - Konfigurere tidkontrollinnstillinger. 



 
 
3. Sette opp BioStar Systemet 

 Copyright © 2010, Suprema Inc. On the web: www.supremainc.com 28 

  Wiegand - Konfigurere Wiegand formatet. For mer informasjon om 
Wiegand formater, se kapittel 3.2.10. 

4. Når du er ferdig med å konfigurere terminalen, klikk Bruk for å lagre 
endringene. 

5. For å bruke samme innstillinger på andre terminaler, klikk Bruk på fler og 
velg flere terminaler fra terminaltre vinduet. 

3.2.4.1 Koble en BioStation terminal via trådløst LAN 

Enkelte BioStation terminaler støtter trådløst LAN. For å konfigurere 
innstillingene for en trådløst LAN tilkobling, 

1.  Klikk Terminal i snarveifeltet. 

2.  Klikk en BioStation terminal i navigasjonsfeltet. 

3.  Klikk nettverksfanen i terminalfeltet. 

4.  Velg “Trådløst LAN” i LAN type nedtrekksmenyen. 

5.  Velg en av de forhåndsdefinerte konfigurasjonene i WLAN feltet  
(Preset #1 - Preset #4). 

6.  Klikk Endre i WLAN feltet. Dette åpner BioStation vinduet for WLAN 
innstillinger. 

 
7.  Konfigurere følgende innstillinger: 

  Innstilling navn - angi et navn for konfigurasjonen som vil vises 
for BioStation terminalen koblet via WLAN. 

  ESSID - angi unik ID for tilgangspunktet. 

  Nettverksautentisering - velg autentiseringsmodus fra 
nedtrekksmenyen (Åpne System, Shared Key, eller WPA-PSK). 
Autentiseringsmodus må være den samme for terminalen og 
tilgangspunktet. 

  Krypteringsnivå - velg et krypteringsnivå fra nedtrekksmenyen 
(tilgjengelige valg er avhengig av autentiseringsmodus). 

  Nettverksnøkkel - angi nettverksnøkkelen. 

  Bekreft nøkkelen - gjenta nettverksnøkkelen. 
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8.  Klikk OK for å lagre endringene. 

3.2.5 Konfigurere en BioEntry Plus terminal 
For å konfigurere en BioEntry Plus terminal, 

1.  Klikk Terminal i snarveifeltet. 

2. Dobbelt-klikk en terminal i navigasjonsfeltet. Dette åpner et terminalvindu 
liknende dette: 

 
3. Konfigurer terminalinnstillingene i følgende faner. For en forklaring på 

terminalinnstillinger, se kapittel 5.1.2. 

  Funksjonsmodus - Lage eller hente tid fra en verts-PC, justere 
innstillinger for funksjonsmoduser, og justere valg for 
fingeravtrykkgjenkjenning. 

  Fingeravtrykk - Angi sikkerhet, kvalitet, matching, og timeout 
innstillinger for fingeravtrykkgjenkjenning. 

  Nettverk - Angi innstillinger for LAN eller serielle tilkoblinger. 

  Adgangskontroll - Angi adgangsbegrensninger, adgangsgrupper, og 
tidkontroll innstillinger. 

  Inngang - Legge til, endre, eller slette innstillinger for innganger på 
terminalen. 

  Utgang - Legge til, endre, eller slette innstillinger for utganger på 
terminalen. 

  Svarteliste - Deaktivere Mifare-kort adgang på BioEntry Plus Mifare 
terminaler eller iCLASS kort adgang på BioEntry Plus iCLASS terminaler. 

  Programmeringskort - Lage programmeringskort som kan kontrollere 
BioEntry Plus terminaler. For mer informasjon om å lage 
programmeringskort, se kapittel 3.2.5.1. 



 
 
3. Sette opp BioStar Systemet 

 Copyright © 2010, Suprema Inc. On the web: www.supremainc.com 30 

  Bilde / Lyd - Konfigurere innstillinger for LED og summer basert på 
hendelse eller status. 

  Wiegand - Konfigurere Wiegand formatet. For mer informasjon om 
Wiegand formater, se kapittel 3.2.10. 

4. Når du er ferdig med konfigurering, klikk Bruk for å lagre endringene. 

5. For å bruke samme innstillinger på andre terminaler, klikk Bruk på fler og 
velg flere terminaler fra terminaltre vinduet. 

3.2.5.1 Lage programmeringskort 

Programmeringskort gjør det mulig å legge inn og slette brukere direkte 
med en BioEntry Plus terminal. For mer informasjon om innmelding av 
brukere via programmeringskort, se kapittel 3.5.2.3. For mer informasjon 
om å slette en individuell eller alle brukere via programmeringskort, se 
kapittel 4.5.1.1 og 4.5.1.2. For å lage programmeringskort, 

1.  Klikk Terminal i snarveifeltet. 

2.  I navigasjonsfeltet, klikk navnet på en BioEntry Plus terminal. 

3.  Klikk Programmeringskort fanen i terminalfeltet. 

 
4.  Klikk Les kort. 

5.  Legg et RFID-kort på terminalen. 

6.  Velg en kommando fra nedtrekksmenyen. 

7.  Hvis ønskelig, sett programmeringskortet til å kreve administrator 
autentisering ved å klikke avmerkingsboksen for dette. 

8.  Klikk Legg til. 
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3.2.6 Konfigurere en BioLite Net terminal 
For å konfigurere BioLite Net terminal, 

1.  Klikk Terminal i snarveifeltet. 

2. Dobbelt-klikk en BioLite Net terminal i navigasjonsfeltet.  
Dette åpner et vindu liknende dette: 

 
3. Konfigurer terminalinnstillingene i følgende faner. For en forklaring på 

terminalinnstillinger, se kapittel 5.1.3. 

  Funksjonsmodus - Lage eller hente tid fra en verts-PC, justere 
innstillinger for funksjonsmoduser, og justere valg for 
fingeravtrykkgjenkjenning. 

  Fingeravtrykk - Angi sikkerhet, kvalitet, matching, og timeout 
innstillinger for fingeravtrykkgjenkjenning. 

  Nettverk - Innstillinger for LAN eller serielle tilkoblinger. 

  Adgangskontroll - Adgangsbegrensninger og adgangsgrupper. 

  Inngang - Opprette eller endre innganger for terminalen. 

  Utgang - Opprette eller endre utganger fra terminalen. 

  Svarteliste - Deaktivere Mifare-kort adgang på BioLite Net Mifare 
terminaler. 

  Bilde / Lyd - Konfigurere innstillinger for LED og summer basert på 
hendelse eller status. 

  Tidkontroll - Konfigurere tidkontroll. 

  Wiegand - Konfigurere Wiegand formatet. For mer informasjon om 
Wiegand formater, se kapittel 3.2.10. 
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4. Når du er ferdig med å konfigurere terminalen, klikk Bruk for å lagre 
endringene. 

5. For å bruke samme innstillinger på andre terminaler, klikk Bruk på flere, velg 
flere terminaler fra terminaltre vinduet, og klikk Bruk. 

3.2.7 Konfigurere en Xpass terminal 
For å konfigurere en Xpass terminal, 

1.  Klikk Terminal i snarveifeltet. 

2. Dobbelt-klikk en Xpass terminal i navigasjonsfeltet.  
Dette åpner et vindu liknende dette: 

 
3. Konfigurer terminalinnstillingene i følgende faner. For en forklaring på 

terminalinnstillinger, se kapittel 5.1.4. 

  Funksjonsmodus - Lage eller hente tid fra en verts-PC, justere 
innstillinger for funksjonsmoduser, og justere innstillinger for kort ID 
formater. 

  Nettverk - Angi innstillinger for LAN eller serielle tilkoblinger. 

  Adgangskontroll - Angi adgangsbegrensninger og adgangsgrupper. 

  Inngang - Opprette eller endre innganger for terminalen. 

  Utgang - Opprette eller endre utganger fra terminalen. 

  Programmeringskort - Lage programmeringskort som kan kontrollere 
Xpass terminaler. For mer informasjon om å lage programmeringskort, se 
kapittel 3.2.7.1. 
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  Bilde / Lyd - Konfigurere innstillinger for LED og summer basert på 
hendelse eller status. 

  Wiegand - Konfigurere Wiegand formatet. For mer informasjon om 
Wiegand formater, se kapittel 3.2.10. 

4. Når du er ferdig med å konfigurere terminalen, klikk Bruk for å lagre 
endringene. 

5. For å bruke samme innstillinger på andre terminaler, klikk Bruk på flere, velg 
flere terminaler fra terminaltre vinduet, og klikk Bruk. 

3.2.7.1 Lage programmeringskort 

Programmeringskort gjør det mulig å legge inn og slette brukere direkte 
fra en Xpass terminal. For mer informasjon om innmelding av brukere via 
programmeringskort, se kapittel 3.5.2.3. For mer informasjon om å slette 
en individuell eller alle brukere via programmeringskort, se kapittel 
4.5.1.1 og 4.5.1.2. For å lage programmeringskort, 

1.  Klikk Terminal i snarveifeltet. 

2.  I navigasjonsfeltet, klikk navnet på en Xpass terminal. 

3.  Klikk Programmeringskort fanen i terminalfeltet. 

 
4.  Klikk Les kort. 

5.  Legg et RFID-kort på terminalen. 

6.  Velg en kommando fra nedtrekksmenyen. 

7.  Hvis ønskelig, satt programmeringskortet til å kreve administrator 
autentisering ved å klikke avmerkingsboksen for dette. 

8.  Klikk Legg til. 
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3.2.8 Konfigurere en D-Station terminal 
For å konfigurere D-Station terminal, 

1.  Klikk Terminal i snarveifeltet. 

2. Dobbelt-klikk en terminal i navigasjonsfeltet. Dette åpner et vindu liknende 
dette: 

 
3. Konfigurer terminalinnstillingene i følgende faner. For en forklaring på 

terminalinnstillinger, se kapittel 5.1.5. 

  Funksjonsmodus - Lage eller hente tid fra en verts-PC og justere 
innstillinger for funksjonsmoduser. 

  Fingeravtrykk - Angi sikkerhet, kvalitet, matching, og timeout 
innstillinger for fingeravtrykkgjenkjenning.  

  Kamera - Legge inn hendelser innenfor perioder, som kan trigge kameraet 
og ansiktsdeteksjon funksjonen. 

  Nettverk - Angi innstillinger for LAN eller serielle tilkoblinger. 

  Adgangskontroll - Angi adgangsbegrensninger og standard 
adgangsgrupper for en individuell terminal. 

  Inngang - Legge til, endre, eller slette innstillinger for innganger på 
terminalen. 

  Utgang - Legge til, endre, eller slette innstillinger for utganger på 
terminalen. 

  Svarteliste - Deaktivere Mifare-kort adgang på D-Station terminaler. 

  Bilde / Lyd - Justere skjerm- eller lyd-innstillinger og for å legge inn 
bakgrunnsbilder og lyder. 
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  Tidkontroll - Konfigurere tidkontroll. 

  Wiegand - Konfigurere Wiegand formatet. For mer informasjon om 
Wiegand formater, se kapittel 3.2.10. 

4. Når du er ferdig med å konfigurere terminalen, klikk Bruk for å lagre 
endringene. 

5. For å bruke samme innstillinger på andre terminaler, klikk Bruk på fler og 
velg flere terminaler fra terminaltre vinduet. 

3.2.9 Konfigurere en X-Station terminal 
For å konfigurere en X-Station terminal, 

1.  Klikk Terminal i snarveifeltet. 

2. Dobbelt-klikk en terminal i navigasjonsfeltet. Dette åpner et Terminalfelt 
liknende dette: 

 
3. Konfigurer terminalinnstillingene i følgende faner. For en forklaring på 

terminalinnstillinger, se kapittel 5.1.6. 

  Funksjonsmodus - Lage eller hente tid fra en verts-PC og justere 
innstillinger for funksjonsmoduser. 

  Kamera - Legge inn hendelser innen tidskategorier, som kan utføres via 
kamera- og ansiktsdeteksjon. 

  Nettverk - Angi innstillinger for LAN eller serielle tilkoblinger. 

  Adgangskontroll - Angi adgangsbegrensninger og standard 
adgangsgrupper for en individuell terminal. 

  Inngang - Legge til, endre, eller slette innstillinger for innganger på 
terminalen. 



 
 
3. Sette opp BioStar Systemet 

 Copyright © 2010, Suprema Inc. On the web: www.supremainc.com 36 

  Utgang - Legge til, endre, eller slette innstillinger for utganger på 
terminalen. 

  Svarteliste - Deaktivere Mifare-kort adgang på X-Station terminaler. 

  Bilde / Lyd - Justere skjerm- eller lyd-innstillinger og for å legge inn 
bakgrunnsbilder og lyder. 

  Tidkontroll - Konfigurere tidkontroll. 

  Wiegand - Konfigurere Wiegand formatet. For mer informasjon om 
Wiegand formater, se kapittel 3.2.10. 

4. Når du er ferdig med å konfigurere terminalen, klikk Bruk for å lagre 
endringene. 

5. For å bruke samme innstillinger på andre terminaler, klikk Bruk på fler og 
velg flere terminaler fra terminaltre vinduet. 

3.2.10 Endre Wiegand Format 
Fra BioStar grensesnitt, kan du konfigurere Wiegand formatet for en terminal for 
å kontrollere terminal innganger og utganger. For å konfigurere Wiegand formatet, 

1.  Klikk Terminal i snarveifeltet. 

2. I navigasjonsfeltet, klikk en terminal navn. 

3. Klikk Wiegand fanen i terminalfeltet. 

 
4. Klikk Endre Format. Dette åpner Wiegand konfigurasjonshjelperen. 

5. Velg en av følgende formater: 

  26-bit Standard - dette formatet er det mest vanlige i bruk og består av en 
8-bit FC kode og en 16-bit ID. Du kan ikke endre bit definisjonen eller 
paritet bits i dette formatet. 

  Pass Through - bruk dette formatet for å endre kun ID bits. Ved 
verifisering, hvis ID gjenkjennes, vil Wiegand inn-strengen passere med 
opprinnelig format. Du kan ikke endre paritet bits eller andre verdier for 
dette formatet. Per definisjon er Pass Through formatet kun brukbart når 
driftsmodus er en-til-en (1:1). I en-til-mange (1:N) modus settes non-ID 
bits til 0. 
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  Egendefinert - med dette formatet, kan du definere ID bits, paritet bits, og 
endre verdier. Under verifisering vil terminalen først kontrollere pariteten 
av inn-strengen. Hvis pariteten er riktig, vil terminalen kontrollere ID. Bare 
når alle verifiseringer er fullført vil terminalen sende en ut-streng, som 
også kan defineres for å gjøres forskjellig fra inn-strengen.  

6. Bruk Wiegand Konfigurasjonshjelper for å endre Wiegand formatet til egne 
spesifikasjoner (se avsnitt som følger for mer informasjon).  

7. Når du har fullført endringer med hjelperen, klikk Bruk for å lagre endringene. 

3.2.10.1 Konfigurere 26-bit Wiegand format 

Når valg av et 26-bit format, er det kun FC Kode som kan endres:  

1.  Etter valg av formatet i hjelperen, klikk Neste til du finner vinduet for 
Alternative verdier. 

 
2.  Klikk FC Kode avmerkingsboksen og angi ny FC Kode. 

3.  Klikk Fullfør for å lukke hjelperen. 
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3.2.10.2 Konfigurere Pass Through Wiegand format 

Når du velger et pass-through format, kan du endre det totale antall bits 
og tilknytte ID bits: 

1.  Etter valg av formatet i hjelperen, klikk Neste for å komme til Format 
vinduet. 

 
2.  Hvis ønskelig, angi nytt total antall av bits og klikk Bruk. 

3.  Klikk Bruker ID knappen (I) på høyre side. 

4.  Tilegne ID bits ved å klikke passende felt. 

5.  Klikk Neste for å komme til vinduet Alternative verdier. 

6.  Klikk Fullfør for å lukke hjelperen. 

3.2.10.3 Konfigurere Egendefinert Wiegand format 

Når du velger egendefinert format, kan du endre det totale antall bits, 
knytte ID bits, definere paritet bits, og sette alternative verdier for ut-
strengen. 

1.   Etter valg av formatet i hjelperen, klikk Neste for å gå til Format 
vinduet. 

 
2.  Hvis ønskelig, angi total antall bits og klikk Bruk. 

3.  Klikk Bruker ID knappen (I) på høyre side og knytte ID bits ved å 
klikke passende felt. 
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4.  Klikk Lik paritet knappen (L) på høyre side og knytte en lik paritet bit 
ved å klikke på passende felt. 

5.  Klikk Odde paritet knappen (O) på høyre side og knytte en odde paritet 
bit ved å klikke på passende felt. 

6.  Klikk Neste. 

7.  I Paritet vinduet, velg bits som brukes for å kalkulere første paritet bit. 

 
8.  Klikk >> for å velge bits som brukes for å kalkulere flere paritet bits. 

Du må utføre dette steget for hver paritet bit du tilegnet i punktene 4 
og 5. Om nødvendig klikk Initialisere for å resette utvalget. 

10.  Klikk Neste. 

11.  I vinduet for Alternative verdier, velg et felt å endre (kun ikke-ID bits). 

 
11. Klikk avmerkingsboksen for Alternativ verdi og angi en ny verdi for ut-

strengen. 

12. Gjenta punktene 10-11 som nødvendig for å endre resten av ut-
strengene. 

13. Klikk Fullfør for å lukke hjelperen. 
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3.3 Legge til Dører 
Dette kapittelet beskriver hvordan for man legger til dører i BioStar systemet.  
For informasjon om installasjon av fysiske terminaler og integrering av dem med 
dør-komponenter, konferer med brukermanualen som følger hver terminal. 

3.3.1 Legge til en Dør 
For å legge til en dør, 

1.  Klikk Dører i snarveifeltet. 

2. I oppgavefeltet, klikk Legg til ny dør. 

4. Høyreklikk Ny dør, klikk Gi nytt navn, og skriv et navn for døren. 

3.3.2 Tilknytte en terminal til en dør 
BioStar lar deg koble maksimalt 2 terminaler med hver dør. Når det brukes 2 
terminaler for 1 dør, må terminalene kobles sammen via RS485. Se kapittel 5.2 
for en forklaring på dør-innstillinger.  

For å koble en terminal med en dør, 

1.  Klikk Dører i snarveifeltet. 

2. Høyreklikk en dør og klikk Legg til terminal. 

3. Velg en terminal fra terminaltre vinduet ved å klikke avmerkingsboksen ved 
siden av en terminal. 

 
4. Klikk OK.  
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3.3.3 Konfigurere en dør 
1.  Klikk Dører i snarveifeltet. 

2. Klikk navnet på en dør i navigasjonsfeltet.  

 Dette åpner et vindu liknende dette: 

 
3. Konfigurer dør-informasjon på følgende faner. For en forklaring på dør-

innstillinger, se kapittel 5.2. 

  Detaljer - Kontrollerer forholdet mellom dører, terminaler, låser, og exit 
knapper. Hvis du legger 2 terminaler til en dør, kan du også bruke denne 
fanen for å konfigurere anti-passback innstillinger. 

  Alarm - Angi reaksjoner når døren er tvunget åpen eller holdt åpen. 

  Sone - Se sonene tilhørende med en dør. 

  Adgangskontroll - Se adgangsgruppene tilhørende med en dør. 

  Hendelse - Hente og se på en hendelses logg for døren. 

4. Når du er ferdig med å konfigurere terminalen, klikk Bruk for å lagre 
endringene 

3.3.4 Opprette en dørgruppe 
Du kan opprette grupper av dører for enklere administrasjon. 

1. Klikk Dører i snarveifeltet. 

2. I navigasjonsfeltet, Høyreklikk Dører og klikk Legg til dørgruppe. 

3. Skriv et navn for gruppen og trykk Enter. 

4. For å legge en dør til gruppen, klikk og dra en dør til gruppen. 
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3.4 Legge til soner 
BioStar lar deg håndtere sofistikerte adgangskontrollere med flere soner. Soner 
kan brukes til å kontrollere aktiviteter for terminaler, dører, og andre 
komponenter. I tillegg, kan soner konfigureres til å håndtere forskjellige typer av 
restriksjoner, anti-passback, tidsstyrt anti-passback, og adgangsbegrensninger. 
Avsnittene nedenfor beskriver hvordan man bestemmer hvilke soner å bruke og 
hvordan man oppretter og konfigurere soner.  

3.4.1 Bestemme hvilke soner å bruke 
Totalt støtter BioStar systemet seks typer av soner: 

  Adgangssone - Brukes for å synkronisere brukerinformasjon eller loggdata. 
Hvis du velger synkronisering av brukerinformasjon, blir brukerdata registrert 
på terminalene automatisk distribuert til andre tilkoblede terminaler. Hvis du 
velger synkronisering av loggdata, blir alle loggregistreringer skrevet til master 
terminalen (i tillegg til server), så du kan sjekke loggregistreringer av tilhørende 
terminaler. For informasjon om å tilpasse adgangssoner, se kapittel 5.3.5. 

  Anti-passback sone - Brukes for å hindre en bruker fra å levere hans eller 
hennes kort tilbake til andre personer eller å bruke dennes fingeravtrykk for å 
gi noen andre adgang. Sonen støtter 2 typer av anti-passback begrensninger: 
myk og hard. Når en bruker bryter med anti-passback protokollen, vil den 
myke begrensningen registrere en reaksjon i brukerens logg. Den harde 
begrensningen vil nekte adgang og registrere hendelsen i loggen når anti-
passback protokollen er brutt. For informasjon om å tilpasse anti-passback 
soner, se kapittel 5.3.1. 

  Begrenset adgangssone - Brukes for å begrense antall ganger en bruker kan 
gå inn i en sone. Adgangsbegrensningen kan knyttes til en tidskategori, slik at 
en bruker er begrenset til et maksimalt antall innganger i løpet av en 
spesifisert periode. Du kan også sette tidsbegrensninger for gjentatt inngang 
for å lage krav til en tidsstyrt anti-passback begrensning. For informasjon om å 
tilpasse begrensede adgangssoner, se kapittel 5.3.2. 

  alarmsone - Brukes for å gruppere innganger fra flere terminaler til en enkelt 
alarm sone. terminaler i alarmsonen kan samtidig være aktivert eller deaktivert 
med et aktiverings- eller deaktiveringskort eller nøkkel. For mer informasjon 
om konfigurering av alarmsoner, se kapitler 3.4.2.4, 3.4.2.5, 3.4.2.6 og 5.3.3. 

  Brannalarmsone - Brukes for å kontrollere hvordan dører skal fungere ved 
brann. Eksterne signaler kan sendes til BioStar systemet for å trigge åpning av 
dører automatisk eller utføre andre reaksjoner. For mer informasjon om å 
tilpasse brannalarmsoner, se kapittel 5.3.4. 

  Samlingssone - Brukes for oversikt og følge opp ansatte ved en nødssituasjon 
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eller for å utføre mannskapskontroll hvor ansatte skal være til stede i et 
spesielt område til en spesiell tid. samlingssone lar administratorer finne ut om 
noen ansatt ikke har registrert seg i samlingssonen og, hvis noen ansatt savnet, 
ta nødvendige avgjørelser for å finne dem. For mer informasjon om å tilpasse 
samlingssone, se kapittel 5.3.6. 

3.4.2 Legge til og konfigurere soner 
Når du legger til en sone, kan du bruke de fire fanene i sonevinduet til å 
konfigurere sonen. For en forklaring på soneinnstillinger, se kapittel 5.3. 

  Detaljer - Legg til terminaler og angi innganger eller andre parametre for en 
sone. 

  Alarm - Spesifiser alarmreaksjoner og utganger. 

  Adgangsgruppe - Legg adgangsgrupper til en sone (ikke tilgjengelig for 
brannalarmsoner). 

  Hendelse - Se hendelser tilhørende med en sone. 

3.4.2.1 Legge til en sone 

For å legge til en ny sone, 

1.  Klikk Dører i snarveifeltet. 

2.  I navigasjonsfeltet, Høyreklikk Sone. 

3.  Klikk Legg til sone. 

4.  Skriv et navn for sonen i navnefeltet. 

5.  Velg en sonetype fra nedtrekksmenyen (se kapittel 3.4.1 for 
sonebeskrivelser). 

6.  Trykk OK. 

Sonevinduet vil vises på høyre side av skjermen. 

3.4.2.2 Legg en terminal til en sone 

For å implementere protokoller for en sone, må du knytte terminaler til 
sonen. Detaljerfanen (i sonevinduet) inneholder terminal-liste som viser 
hver terminal som er knyttet til en sone (se nedenfor).  

 

For å legge til en terminal i en sone,  

1.  Klikk Dører i snarveifeltet. 

2.  I navigasjonsfeltet, klikk navnet på en sone. 
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3.  I bunnen av sonefeltet, klikk Legg til terminal. Dette åpner Legg til 
terminal vinduet. 

 
4.  Velg en terminal (eller flere terminaler) fra listen og klikk >. 

 Anti-passback soner - når Velg sonefunksjon vindu vises, velg en 
egenskap fra nedtrekksmenyen (Inn terminal eller ut terminal). 

 Alarm soner - når Velg sonefunksjon/type vinduet vises, velg en 
egenskap fra nedtrekksmenyen (Generell, Aktivere, Deaktivere, eller 
Aktiver/Deaktiver). Hvis du velger Aktivere eller Deaktivere (eller 
Aktiver/Deaktiver), klikk Kort eller Nøkkel radio knappen for å angi 
hvordan aktivere eller deaktivere soner, og trykk OK.  
For mer informasjon om aktivering eller deaktivering av soner, se 
kapittel 3.4.2.5. 

5.  Trykk Lagre for å legge terminalene til listen.  

3.4.2.3 Konfigurere soneinnganger 

Når du legger inn terminaler til en alarm- eller brannalarmsone, må du 
også konfigurere soneinnganger. For å konfigurere innganger, 

1.  Klikk Dører i snarveifeltet. 

2.  I navigasjonsfeltet, klikk navnet på en sone. 
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3.  I bunnen av sonefeltet, klikk Legg til inngang.  
Dette åpner Legg til soneinngang vinduet. 

 
4.  Skriv et navn for inngangen i navnefeltet. 

5.  Velg en terminal fra nedtrekksmenyen. 

6.  Velg en av de tilgjengelige inngangene ved å klikke avmerkingsboksen 
ved siden av passende inngang. 

7.  Velg den normale stillingen for inngangen (N/O-normalt åpen eller N/C-
normalt lukket). 

8.  Sett varigheten (i millisekunder) for inngangssignalet.  

10.  Klikk OK for å legge inngangen til listen. 

3.4.2.4 Konfigurere alarm reaksjoner og utganger 

Konfigurer alarm reaksjoner for å angi hvilke varsler som mottas, hvis 
noen, og hvilke porter og releer å bruke for alarmutganger. Alarmfanen (i 
sonefeltet) tilbyr følgende valg for alle soner unntatt adgangssoner.  
For mer informasjon om alarmer, se kapitler 3.4.2.5 og 3.9. 

  Programlyd - velg en lyd som spilles av programvaren (på verts-PC 
eller BioStar server).  
For å legge til spesielle lyder, se kapittel 3.9.1.2. 

  Terminallyd - velg en lyd som spilles av en spesiell terminal. 

  Sende-post- opprette en e-postmelding som sendes når en alarm er 
aktivert og velg mottagere eller e-postmeldinger.  
For mer informasjon om e-postmeldinger, se kapittel 3.9.2. 

  Utgangsterminal - angi en terminal som vil sende en alarm til en 
ekstern terminal, eksempel en alarm sirene. 

  Utgangsport - angi porten å bruke for et utgangssignal. 

  Utgangssignal - angi type utgangssignal. 
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3.4.2.5 Konfigurere aktiver og deaktiver innstillinger 

Etter en alarmsone er lagt inn, kan du konfigurere aksjoner som vil 
aktivere og deaktivere sonen. For å konfigurere disse innstillingene, 

1.  Klikk Dører i snarveifeltet. 

2.  I navigasjonsfeltet, klikk navnet av en alarmsone. Om nødvendig, utvid 
sonetreet først. 

3.  Klikk Detaljerfanen i sonefeltet. 

4.  Klikk Oppsett til høyre for Aktivere/Deaktivere med. Dette åpner 
vinduet Aktivere/Deaktivere innstillinger. 

 
5.  For å konfigurere kort for aktivering eller deaktivering av soner: 

a.  Velg en terminal fra Leseterminal nedtrekksmenyen. 

b.  Klikk Les kort. LED på terminalen du valgte vil begynne å blinke. 

c.  Plasser kortet på terminalen. 

d.  Når kortet er lest, klikk Legg til. Kortet kan nå brukes til å 
aktivere eller deaktivere terminaler i alarmsonen. 

NB: Disse innstillingene er tilgjengelig for BioStation, D-Station, BioEntry 
Plus, BioLite Net, Xpass og X-Station. 

6.  For å konfigurere funksjonstaster for aktivering eller deaktivering av 
soner: 

a.  Velg en funksjonstast som vil aktivere terminaler fra første 
nedtrekksmenyen. 
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b.  Velg en funksjonstast som vil deaktivere terminaler fra den andre 
nedtrekksmenyen. 

NB: Disse innstillingene er tilgjengelig for BioStation, D-Station og X-Station. 
aktivere (“<” 1) og deaktivere (“>” 1) tastene er reservert for BioLite Net. Ikke 
konfigurer aktivering og deaktivering til samme taster. 

7.  Når du er ferdig med å konfigurere aktivere og deaktivere innstillinger, 
klikk OK. 

3.4.2.6 Konfigurere eksterne inngang/utgang innstillinger  

Isteden for manuell aktivering eller deaktivering av alarmsoner, kan du 
konfigurere BioStar system til automatisk avgjøre når å aktivere eller 
deaktivere alarmsoner basert på statusen for en spesifisert inngang. Du 
også kan hindre BioStar fra å aktivere en alarmsone når en overvåket 
inngang er i en ikke-klar stilling. I tillegg kan du konfigurere systemet til å 
sende et spesifisert signal til en ekstern utgang når det aktiverer eller 
deaktiverer alarmsoner. Eksterne inngangs-/utgangsinnstillinger er 
tilgjengelig i BioStation V1.8, BioEntry Plus V1.4, BioLite Net V1.2, Xpass 
V1.0, D-Station V1.0, og X-Station V1.0 eller høyere.  

For å konfigurere innstillinger for eksterne innganger/utganger 

1.  Klikk Dører i snarveifeltet. 

2.  I navigasjonsfeltet, klikk navnet på en alarmsone. Om nødvendig, 
utvid sonetreet først. 

3.  Klikk Detaljerfanen i sonefeltet. 

4.  Klikk Oppsett til høyre for Eksterne innganger/utganger. Dette åpner 
Ekstern I/O oppsett vinduet. 

 
5.  Konfigurer innstillinger for innganger og utganger som ønskelig: 

 For å hindre BioStar fra å aktivere en alarmsone: 
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a.  Under Ekstern sensor status, velg en terminal fra Terminal 
nedtrekksmenyen. 

b.  Velg en inngang fra nedtrekksmenyen. 

c.  Velg stillingen for inngangen (N/O – normalt åpen eller N/C – 
normalt lukket) som vil hindre systemet fra å aktivere 
alarmsonen. 

 For at BioStar automatisk skal aktivere eller deaktivere en 
alarmsone: 

a.  Under Ekstern aktiver/deaktiver, velg en terminal i 
nedtrekksmenyen. 

b.  Velg en inngang fra Inngang nedtrekksmenyen. 

c.  Velg stillingen for inngangen (N/O – normalt åpen eller N/C – 
normalt lukket) som vil få systemet til å aktivere alarmsonen. 
Den andre stillingen vil få systemet til å deaktivere alarmsonen. 

 For å sende et aktiveringssignal til en ekstern terminal, eksempel 
et Alarmerignal: 

a.  Under Aktivering status, velg en terminal fra nedtrekksmenyen. 

b.  Velg et relé fra Relé nedtrekksmenyen. 

c.  Velg type signal fra Signalvalg nedtrekksmenyen. 

d.  Spesifiser prioritetsnivå i Prioritet feltet. 

 For å sende a deaktiveringssignal til en ekstern terminal, eksempel 
et alarm signal: 

a.  Under Deaktivering status, velg en terminal fra 
nedtrekksmenyen. 

b.  Velg et relé fra Relé nedtrekksmenyen. 

c.  Velg type signal fra Signalvalg nedtrekksmenyen. 

d.  Spesifiser prioritetsnivå i Prioritet feltet. 

6.  Når du er ferdig med å konfigurere eksterne innstillinger for innganger 
og utganger, klikk OK.  

3.4.2.7 Velg adgangsgrupper 

Adgangsgruppefanen (i sonefeltet) lar deg angi adgangsgrupper som kan 
omgå de normale begrensningene som gjelder for sonen. For eksempel, 
kan det velges en spesiell adgangsgruppe som skal unntas fra 
begrensninger i en anti-passback sone. For alarmsoner, lar denne fanen 
deg angi adgangsgrupper som kan aktivere og deaktivere alarmer. For å 
velge en adgangsgruppe, klikk avmerkingsboksen ved siden av en gruppe 
og klikk Bruk. 



 
 
3. Sette opp BioStar Systemet 

 Copyright © 2010, Suprema Inc. On the web: www.supremainc.com 49 

3.4.2.8 Se sonehendelser 

Hendelse fanen (i sonefeltet) viser en liste over hendelser for en spesiell 
sone. Du kan velge en periode med nedtrekkskalendre og se en rapport 
over hendelser ved å klikke Hent logg.  
For mer informasjon om hendelses logger, se kapittel 4.1.  



 
 
3. Sette opp BioStar Systemet 

 Copyright © 2010, Suprema Inc. On the web: www.supremainc.com 50 

3.5 Legge til brukere 
Du behøver en fingeravtrykk skanner for å legge inn brukernes fingeravtrykk. Av 
hensyn til dette kan det være lurt å ha en terminal koblet til systemet ved et 
registreringskontor, eksempel personalkontoret eller sikkerhetsavdelingen. 
BioStation, BioEntry Plus, BioLite Net, eller D-Station terminaler kan brukes for 
fingeravtrykk skanning når de er tilkoblet nettverket til BioStar server, eller en 
BioMini USB terminal kan kobles direkte til en BioStar klient for å håndtere 
enklere fingeravtrykk skanning på registreringsstedet. 

Når du legger inn brukere, må du først opprette en brukerkonto. Straks konto er 
opprettet, kan fingeravtrykk og adgangskort registreres, eller brukerinformasjon 
redigeres som ønskelig. 

3.5.1  Opprette en brukerkonto 
Bruker data administreres via en brukerkonto. Du kan opprette nye kontoer for 
brukere eller hente brukerdata fra a terminal. For å hente brukerdata fra en 
terminal, se kapittel 3.5.4.3. For å konvertere brukerdata fra en eksisterende 
BioAdmin database, se kapittel 2.4.  

For å opprette nye brukerkontoer, 

1.  Klikk Bruker i snarveifeltet. 

2. I navigasjonsfeltet, Høyreklikk Bruker eller en avdeling og klikk Legg til Bruker. 
Dette åpner et brukervindu liknende dette. 

 

3. Legg til detaljer om brukere i Bruker vinduet: 
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  Navn - angi brukers navn. 

  Avdeling - angi en avdeling eller klikk knappen (...) for å velge fra 
avdelinger du har lagt inn i BioStar. 

  Telefon - angi brukers telefonnummer (kun tall — ingen bokstaver er 
tillatt i dette feltet). 

  E-post - angi brukers e-postadresse. 

  Passord - angi brukers passord, hvis ønskelig. 

  Brukernivå - velg brukers BioStar brukernivå (Normal bruker eller Admin 
bruker). 

  ID - angi et ID-nummer for bruker. 

  Startdato - velg en startdato som bruker får adgang via BioStar. 

  Sluttdato - velg en dato som brukers adgang vil utløpe (du kan også angi 
timen som konto vil utløpe). 

  Tittel - velg en tittel for bruker (Gjest, Direktør, Daglig leder, Disponent, 
Avdelingssjef, Produktsjef, Salgssjef, Assistent, eller spesiell tittel). 

  Mobil - angi et mobilnummer for bruker. 

  Kjønn - velg brukers gender. 

  Fødselsdag - velg brukers fødselsdag frnedtrekkskalender. 

NB: Du kan legg til et bilde av bruker eller en privat melding ved å klikke Endre 
privat informasjon. 

4. Registrer fingeravtrykk (se kapittel 3.5.2), portrettbilde (se kapittel 3.5.3), og 
adgangskort (se kapittel 3.5.4) som nødvendig. 

5. Når du er ferdig med å legge inn detaljer i brukerkonto, klikk Bruk. 

3.5.2 Registrere fingeravtrykk 
BioStar har et valg for kryptering av fingeravtrykk templater. Hvis vil bruke dette 
valget, må du velge kryptering før innhenting av fingeravtrykk skanninger. Alle 
tidligere innhentede fingeravtrykk templater blir gjort ubrukelige når du aktiverer 
kryptering. For mer informasjon om kryptering av fingeravtrykk, se kapittel 4.7.  

Ved registrering av fingeravtrykk, det er viktig å legge inn kvalitetsavtrykk. Før 
registrering av fingeravtrykk, forsikre at vedkommendes fingre er rene og tørre. 
Kanskje du bør be vedkommende om å vanske sine hender rett før registrering. 
Hvis bruker has spesielt tørr hud, be vedkommende om å fukte fingertuppene så 
vidt ved å puste varm luft på dem rett før registrering. 

Ved registrering av fingeravtrykk, tenk på følgende tips: 

  Du bør registrere samme finger to ganger (to templater). Du kan registrere 
totalt to fingre (totalt fire templater) per bruker. 

  Fingre med arr, utslitte fingeravtrykk, eller andre fysiske skader kan være 
dårlige valg for registrering. 
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  Det kan være nødvendig å slette og gjeninnhente et fingeravtrykk hvis 
vedkommende erfarer lav aksepteringsrate. 

3.5.2.1 Plasser fingre på sensor 

For å sikre god kvalitet fingeravtrykk, må brukere plassere så mye av 
fingerflaten på sensoren som mulig. Suprema anbefaler å bruke 
pekefinger eller de midtre fingrene, fordi de er enklere for brukere å 
plassere riktig på sensor. For å plassere en finger riktig på sensor, må 
brukere legge fingeren flatt, fingeren dekker mest mulig av sensor og at 
fingeren er nesten parallell med sensor. 

Illustrasjon nedenfor viser både riktig og uriktig plassering på sensor. 

 

3.5.2.2 Registrer fingeravtrykk 

BioStar lar deg registrere inntil to fingeravtrykk per bruker. Hvis ønskelig, 
kan en av fingeravtrykkene brukes som et varslingssignal som vil trigge 
alarmer hvis bruker blir tvunget til å gi adgang. Når registrering av 
varslingsfingeravtrykk, tenk på følgende tips: 

  En varslingsfinger kan ikke brukes for normal adgang 

  Varslingsfinger bør være et naturalig valg (lillefinger er et uvanlig valg 
og kan gi en inntrenger mistanke om at den er trigger en alarm) 

  Brukere må læres opp om hva som skjer når varslingsfinger brukes 
(varslingsfinger kan automatisk trigge dørlåser eller stille alarmer). 

For å registrere fingeravtrykk, 

1. Klikk Bruker i snarveifeltet. 

2. I navigasjonsfeltet, klikk en bruker. 
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3. Klikk Fingeravtrykkfanen i Bruker vinduet. 

 
4.  Velg terminalen du vil bruke for skanning av fingeravtrykk fra 

nedtrekksmenyen. 

5. Velg et sikkerhetsnivå fra nedtrekksmenyen. 

6.  I Finger 1 feltet, trykk Skann, og la så bruker plassere sin finger på 
skanner 2 ganger, som bedt om av BioStar grensesnitt. 

7.  Hvis ønskelig, klikk avmerkingsboksen ved siden av Varsling valget for 
å lagre fingeravtrykket som varslingssignal. 

8.  Gjenta punktene 5-7 i Finger 2 feltet for å registrere et nytt 
fingeravtrykk. 

10.  Klikk Bruk for å lagre endringene. 

3.5.2.3 Registrere brukere via programmeringskort 

Ved å lage programmeringskort kan du registrere brukere direkte med en 
BioEntry Plus eller Xpass terminal. For mer informasjon om å lage 
programmeringskort, se kapittel 3.2.5.1 og 3.2.7.1. 

For å registrere en bruker på en BioEntry Plus terminal med 
programmeringskort, 

1. Plasser registreringskortet på en BioEntry Plus terminal. 

2. Hvis autentisering er ønsket, må administrator skanne sitt 
fingeravtrykk for å fortsette. 

3. For kun å innhente fingeravtrykk, kan bruker plassere sin finger på 
skanner 2 ganger (som bedt om av terminalen). 

4. For å innhente fingeravtrykk og utstede et adgangskort, plasser kortet 
på terminalen først. Så kan bruker plassere sin finger på skanner 2 
ganger (som bedt om av terminalen). 
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For å registrere bruker på en Xpass terminal med et programmeringskort, 

1. Plasser registreringskort på en Xpass terminal. 

2. Hvis autentisering er ønsket, må administrator plassere sitt 
adgangskort på terminalen for å fortsette. 

3. Plasser brukers adgangskort på terminalen. 

4. Plasser registreringskortet på nytt på terminalen for å bekrefte. 

3.5.3 Legge inn bilder 
Med terminaler som har kamera, eksempel D-Station, kan du innhente bilder av 
brukere og bruke bildene for autentisering med BioStar’s teknologi for 
ansiktsgjenkjenning. Ved autentisering sammenlikner BioStar bilder av brukere 
med bilder lagt inn i BioStar server database. Ansiktsgjenkjenning kan brukes 
samtidig med fingeravtrykkgjenkjenning for høysikkerhets biometrisk 
adgangskontroll.  
For mer informasjon om innstillinger for ansiktsgjenkjenning, se kapittel 5.4.3. 

For å legge inn bilder,  

1. Klikk Bruker i snarveifeltet. 

2. I navigasjonsfeltet, klikk en bruker. 

3. Klikk Ansiktfanen i Bruker vinduet. 

 
4. Velg terminalen du vil bruke for innhenting av bilder fra nedtrekksmenyen. 

5. I Bilde 1 feltet, klikk Ta bilde, len brukeren plassere ansiktet foran kameraet, 
som bedt om av terminalen. 

6. Hvis ønskelig, klikk Bruk profilbilde for å bruke bilde fren brukers profil 
isteden for å innhente et nytt bilde. 

7. Gjenta punktene 5-7 i Bilde 2 og Bilde 3 feltene for å legge inn flere bilder. 

8. Klikk Bruk for å lagre endringene. 
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3.5.4  Utstede adgangskort 
Suprema produserer terminaler for adgangskontrollere som støtter flere typer 
adgangskort: EM4100, HID proximity, MIFARE®, iCLASS®, og FeliCa® kort. 
BioStation, BioEntry Plus, og BioLite Net terminaler støtter EM4100 kort, 
BioStation Mifare, BioEntry Plus Mifare, BioLite Net, og D-Station terminaler 
støtter MIFARE kort, BioEntry Plus iCLASS terminaler støtter iCLASS og FeliCa 
kort, og BioStation HID terminaler støtter HID proximity kort. 

EM4100 og HID kort krever kun en kort-ID for komplett kortregistrering, mens 
MIFARE og iCLASS kort støtter 2 funksjonsmoduser: Kort serienummer (CSN) og 
template-på-kort. FeliCa kort støtter kun CSN mode. Ved å bruke CSN modus, 
kan du lese serienumre akkurat som med et EM4100 eller HID kort. Når du 
bruker template-på-kort mode, må du registrere brukerinformasjon, inkludert 
fingeravtrykk templater, direkte på kortet. 

Følg veiledninger nedenfor for å utstede passende type av kort og then legg for å 
det i brukerkonto. 

3.5.4.1 Utstede EM4100 kort 

For å registrere kort for en bruker, 

1. Klikk Bruker i snarveifeltet. 

2. I navigasjonsfeltet, klikk en bruker. 

3. In Brukervinduet, klikk Kort fanen. 

4. Velg “EM4100” fra Korttype nedtrekksmenyen. 

5. Klikk Kortadministrasjon. Det åpner følgende vindu. 

 
6.  Velg en terminal ID fra nedtrekksmenyen. 

7.  Angi Kort ID (32 bits) og Egendefinert ID (8 bits) enten manuelt eller 
ved å lese fra kortet (du kan også klikke Bruk Bruker ID for å legge 
brukers ID i disse feltene): 

  For å angi data manuelt, skriv kortets ID og egendefinert ID i 
tilhørende felt, klikk OK, og hopp til trinn 8. 
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  For å lese data fra kort, klikk Les kort (LED på terminalen du 
valgte vil blinke) og plasser kortet på terminalen. Etter kortet er 
lest, klikk OK. 

8.  Klikk Bruk for å lage kortet i brukerkonto. 

3.5.4.2 Utstede HID proximity kort 

For å registrere kort for en bruker, 

1. Klikk Bruker i snarveifeltet. 

2. I navigasjonsfeltet, klikk en bruker. 

3. I brukervinduet, klikk Kortfanen. 

4. Velg “HID Prox” fra Korttype nedtrekksmenyen. 

5. Klikk Kortadministrasjon. Det åpner følgende vindu. 

 
6.  Velg en Terminal ID fra nedtrekksmenyen. 

7.  Angi Kort ID og anleggskode (FC) enten manuelt eller ved å lese fra 
kortet (du kan også klikke Bruk Bruker ID for å legge brukers ID i 
disse feltene): 

  For å angi data manuelt, skriv kortets ID og anleggskode i 
tilhørende felt, klikk OK, og hopp til trinn 8. 

  For å lese data fra kort, klikk Les kort (LED på terminalen du 
valgte vil blinke) og plasser kortet på terminalen. Etter kortet er 
lest, klikk OK. 

8.  Klikk Bruk for å lage kortet i brukerkonto. 

3.5.4.3 Utstede MIFARE eller iCLASS CSN kort 

MIFARE og iCLASS CSN kort fungerer omtrent som EM4100 og HID kort, 
ved at de inneholder et fast serienummer (CSN). For å registrere et kort til 
en bruker, 

1. Klikk Bruker i snarveifeltet. 

2. I navigasjonsfeltet, klikk en bruker. 

3. I brukervinduet, klikk Kortfanen. 

4. Velg “Mifare CSN” eller “iCLASS CSN” fra Korttype nedtrekksmenyen. 
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5. Klikk Kortadministrasjon. Det åpner følgende vindu. 

 
6.  Velg en terminal ID fra nedtrekksmenyen. 

7.  Angi Kort ID enten manuelt eller ved å lese fra kortet (du kan også 
klikke Bruk Bruker ID for å legge brukers ID i disse feltene): 

  For å angi data manuelt, type ID og anleggskode i tilhørende felt, 
klikk OK, og hoppe til trinn 8. 

  For å lese data fra kort, klikk Les kort (LED på terminalen du 
valgte vil blinke) og plasser kortet på terminalen. Etter kortet er 
lest, klikk OK. 

8.  Klikk Bruk for å registrere kortet i brukerkonto. 

3.5.4.4 Utstede MIFARE eller iCLASS Templat kort 

MIFARE og iCLASS Templat kort kan lagre brukerinformasjon og 
fingeravtrykk templater direkte på kortet. For å registrere et kort for en 
bruker, 

1. Klikk Bruker i snarveifeltet. 

2. I navigasjonsfeltet, klikk en bruker. 

3. I brukervinduet, klikk Kortfanen. 

4. Velg “Mifare Template” eller “iCLASS Template” fra nedtrekksmenyen. 
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5. Klikk Kortadministrasjon. Det åpner følgende vindu. 

 
6. Velg en terminal ID eller USB MIFARE terminal (hvis tilkoblet) fra 

nedtrekksmenyen. 

7. Hvis ønskelig, klikk Passeringskort for å gi bruker adgang uten 
fingeravtrykk autentisering. 

8. Klikk Les kort. LED på terminalen som du valgte vil blinke. 

9. Plasser kortet på terminalen. 

10. Etter kortet er lest, klikk OK. 

11. Klikk Bruk for å registrere kortet i brukerkonto. 

NB: iCLASS 2000, 2002 og 2004 kort støttes ikke som Templat kort. 

3.5.4.5 Endre MIFARE eller iCLASS anleggskode 

Data kryptering for MIFARE og iCLASS kort styres av en 48-bit 
anleggskode. Bare kort med riktig anleggskode kan leses av tilkoblede 
terminaler. BioStar lar deg definere inntil to MIFARE og iCLASS 
anleggskoder (primær og sekundær), slik at du kan endre anleggskode for 
eksisterende kort. 

NB: Anleggskodene må passes godt på. Hvis anleggskode blir avslørt, kan 
sikkerheten i systemet omgås. 
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For å endre MIFARE eller iCLASS anleggskode, 

1. På menylinjen klikk Opsjon > Mifare Kort eller iCLASS Kort > 
Mifare Anleggskode eller iCLASS Anleggskode. Dette åpner 
Mifare Anleggskode eller iCLASS Anleggskode vinduet. 

 
2. Angi en ny primærnøkkel i Ny Primærnøkkel feltet. 

3. Angi nøkkel på nytt i Bekreft primærnøkkel feltet. 

4. Klikk Bruk radio knappen for å aktivere sekundærnøkkel funksjon. 
Dette lar kort med den tidligere anleggskoden bli lest og omskrevet 
med ny nøkkel: 

a.  Angi den tidligere anleggskode i Ny Sekundærnøkkel feltet. 

b.  Angi den tidligere anleggskode på nytt i Bekreft sekundærnøkkelen 
feltet. 

5. Når du er ferdig med å redigere anleggskoden, klikk OK. 

NB: Når alle kort har blitt omskrevet med ny anleggskode, anbefaler Suprema å 
deaktivere sekundærnøkkelen for å hindre gamle kort å bli brukt for adgang.  

3.5.4.6 Endre MIFARE layout 

BioStar lar deg endre layout som brukes for brukerinformasjon og 
fingeravtrykk templater. Dette layoutet vil bli brukt på alle nye MIFARE 
kort utstedt med terminalene du angir (BioStation Mifare, BioEntry Plus 
Mifare, BioLite Net, eller D-Station terminaler). 

MIFARE 1K kort er organisert i 16 sektorer med 4 blokker med 16 bytes. 
MIFARE 4K kort er organisert i 32 sektorer med 4 blokker og 8 sektorer 
med 16 blokker. Følgende begrensninger brukes for MIFARE layout: 

  Første sektor (blokk 0 til blokk 3) er reservert og kan ikke brukes for 
andre data. 

  Siste blokk i hver sektor (blokker 3, 7, 11, osv) er reservert for 
anleggskode informasjon. 

  Kortinformasjon sektor (CIS) okkuperer tre påfølgende blokker og må 
starte i første tilgjengelige blokk av en sektor (blokker 4, 8, 12, osv). 

  Det kan ikke være noen overlapping mellom hver templats data. 
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For å endre MIFARE layout, 

1.  På menylinjen klikk Opsjon > Mifare Kort > Mifare Layout.  
Dette åpner Mifare Layout vinduet. 

 
2.  Bruk nedtrekksmenyene og skrivefeltene for å konfigurere følgende 

parametre for MIFARE layout: 

  CIS Indeks blokk - velg blokk for header informasjon (4, 8, 12, 
eller 16). 

  Templat antall - velg antall av templater for å inneholde i layout 
(0 for å 4). 

  Templat størrelse - velg antall bytes pr templat. Standard 
størrelse er 334 bytes. 

  Templat 1-4 start blokk - angi startblokk for hvert fingeravtrykk 
templat. 

3.  For å bruke det spesielle layoutet, klikk Sendtil terminaler og velg 
terminaler i terminaltre vinduet. 

4.  For å lagre endringene, klikk Lagre. 

NB: For å omgjøre alle endringer du har gjort, klikk Standard. For å lukke 

vinduet uten å lagre endringene, klikk Lukk. 

3.5.4.7 Endre iCLASS layout 

BioStar lar deg endre layout som er brukt for å registrere 
brukerinformasjon og fingeravtrykk templater. Dette layoutet blir brukt 
for alle nye iCLASS kort utstedt med BioEntry Plus iCLASS terminaler. 

BioEntry Plus iCLASS terminaler støtter 16k bit (2k Byte) og 32k bit (4k 
Byte) iCLASS kort. 16k bit (2k Byte) kort er tilgjengelig med enten 2 eller 
16 programområder og er organisert i 237 blokker på 8 bytes hver. 32k 
bit (4k Byte) kort er tilgjengelig med enten 2 eller 16 programområder, 
pluss 16k brukerkonfigurerbar hukommelse, og er organisert i 8 sider 
med 26 blokker á 8 bytes. 
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For å endre iCLASS layout, 

1.  På menylinjen klikk Opsjon > iCLASS Kort > iCLASS Layout. 
Dette åpner iCLASS Layout vinduet. 

2.   
Angi følgende parametre av iCLASS layout: 

  CIS Indeks blokk - velg blokk for header informasjon 
(standardverdi er 13). 

  Templat antall - velg antall templater i layout (standard er 2). 

  Templat størrelse - velg antall bytes for templatet. Standard 
størrelse er 382 bytes. 

  Templat 1-4 start blokk - angi start blokk for hvert fingeravtrykk 
templat (Templat 1 standardverdi er 19; Templat 2 standardverdi 
er 67). 

3.  For å bruke det spesielle layoutet, klikk Sendtil terminaler og velg 
terminaler i terminaltre vinduet. 

4.  For å lagre endringene, klikk Lagre. 

NB: For å omgjøre alle endringer du har gjort, klikk Standard. For å lukke 

vinduet uten å lagre endringene, klikk Lukk. 
 

3.5.5 Overføre brukerdata 
BioStar lar deg overføre brukerinformasjon automatisk til terminaler, ved å velge 
“Automatisk” på menylinjen (Opsjon > Bruker > Overføring> Automatisk).  
Men, kan du også overføre data manuelt til terminaler. Når du velger å gjøre det, 
kan du enten overføre valgte brukere til valgte terminaler eller synkronisere alle 
brukere samtidig. BioStar lar deg også hente data fra en terminal og overføre til 
BioStar server. 
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3.5.5.1 Overføre en bruker til en terminal 

For å overføre en enkelt bruker eller valgte brukere til en terminal eller 
terminaler, 

1.  Klikk Bruker i snarveifeltet. 

2.  I oppgavefeltet, klikk Overfør brukere til terminaler.  
Dette åpner Velg terminal vinduet. 

 
3.  Velg en terminal eller terminaler fra listen på venstre ved å klikke 

avmerkingsboksene ved siden av terminalene. 

4.  Klikk et bruker navn (du kan holde ned Ctrl tasten for å velge flere 
brukere). 

5. Hvis ønskelig, klikk avmerkingsboksen for å oppdatere brukere med 
endret informasjon. 

6.  Klikk Overfør til terminal for å sende brukerinformasjon til valgte 
terminaler. 

NB: Du kan også slette brukere fra terminaler med denne menyen. Dette valget 
kan ikke omgjøres, så bruk denne funksjonen med forsiktighet. For å slette 
brukere fra en terminal, klikk en bruker og klikk Slett brukere. 

3.5.5.2 Synkronisere alle brukere 

For å synkronisere all brukerinformasjon mellom BioStar server og 
tilkoblete terminaler, 

1.  Klikk Bruker i snarveifeltet. 

2.  I oppgavefeltet, klikk Overfør brukere til terminaler. Dette åpner Velg 
terminal vinduet (se kapittel 3.5.4.1). 

3.  Velg en terminal eller terminaler fra listen på venstre ved å klikke 
avmerkingsboksene ved siden av terminalene. 

4.  Klikk Synkronisere alle brukere. 
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3.5.5.3 Hente brukerdata fra en terminal 

For å hente data fra en terminal, 

1.  Klikk Bruker i snarveifeltet. 

2.  I oppgavefeltet, klikk Administrer brukere i terminaler.  
Dette åpner Velg målterminal vinduet. 

 
3.  Klikk en terminal i listen til venstre for å vise templater i terminalen. 

4.  Klikk en bruker i Templat informasjonslisten (nye brukere blir uthevet 
med gult). 

5. Klikk Hent fra terminal. 

NB: Du kan også slette brukere fra terminaler med denne menyen. Dette valget 
kan ikke omgjøres, så bruk denne funksjonen med forsiktighet. For å slette 
brukere fra en terminal, klikk en bruker og klikk Slett brukere (eller klikk 
Slette alle for å slette alle brukere samtidig). 

Advarsel: Hvis det er flere brukere på BioStar database når du henter 
brukerdata fra Xpass terminaler, blir data overskrevet uten fingeravtrykkdata 
fordi Xpass terminaler ikke lagrer fingeravtrykkdata.  

3.6 Legge til tidskategorier 
I BioStar brukes tidskategorier for å tidsbestemme tillatelser og begrensninger. 
Du kan bruke tidskategorier for å begrense timene som en bruker tillates adgang 
til en dør ved å kombinere dører og tidskategorier i adgangsgrupper (se kapittel 
3.7). 

3.6.1  Opprette en tidskategori 
For å opprette en tidskategori, 

1.  Klikk Adgangskontroll i snarveifeltet. 

2. I oppgavefeltet, klikk Ny tidskategori. 

3. Angi et navn for tidskategori. 
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4. I Timeplan vinduet, opprett en ukeplan ved å markere timer for hver dag. Du 
kan kopiere en plan fra en dag til neste ved å klikke pil til høyre for dagen. 

 
5. Hvis ønskelig, kan du legge til to ferieplaner i timeplanen. For å opprette 

ferieplaner, se kapittel 3.6.2. 

6. Når du er ferdig med å registrere timeplanen, klikk Bruk. 

7. Så overføres timeplan til terminaler: 

a.  I oppgavefeltet, klikk Overføre til terminal. Dette åpner terminaltre vinduet. 

b.  Velg en terminal eller terminaler ved å klikke avmerkingsboksene i 
terminaltreet. 

d.  Klikk OK. 

Du kan nå kombinere timeplaner med dør tillatelser for å opprette en 
adgangsgruppe (se kapittel 3.7). 

3.6.2  Opprette en ferieplan 
For å opprette en ferieplan, 

1.  Klikk Adgangskontroll i snarveifeltet. 

2. I oppgavefeltet, klikk Ny ferie. 

3. Angi et navn for ferie. 
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4. In Ferievinduet, velg dato ferien starter med nedtrekkskalenderen. 

 
4. Hvis ferien gjentas hvert år, klikk avmerkingsboksen nedenfor 

nedtrekksmenyen. 

5. Sett varigheten for ferien (i dager). 

6. Klikk Legg til for å legge ferien til listen. 

7. Klikk Bruk. 

3.7 Legge til adgangsgrupper 
Adgangsgrupper lar deg til definere sett med adgangstillatelser som kan inneholde 
dører, brukere og tidskategorier. Før å legge inn en adgangsgruppe, må du sette 
opp dører (se kapittel 3.3) og tidskategorier (se kapittel 3.6). Etter registrering av 
adgangsgrupper, må data overføres til berørte terminaler (se kapittel 3.7.4). 

3.7.1  Legg til en adgangsgruppe 
For å legge til en adgangsgruppe, 

1.  Klikk Adgangskontroll i snarveifeltet. 

2. I oppgavefeltet, klikk Ny adgangsgruppe. 

3. Skriv et navn for adgangsgruppen i feltet som vises og trykk Enter. 
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4. In Adgangskontrollfanen (i Adgangsgruppe vinduet), klikk Legg til.  
Dette åpner Adgangsgruppe vinduet. 

 
5. Velg dører å legge til gruppen ved å klikke avmerkingsboksene ved siden av 

dørgrupper eller individuelle dører. 

6. Velg en tidskategori å bruke for gruppen fra nedtrekksmenyen på bunnen av 
vinduet. 

7. Gjenta punktene 5 og 6 som nødvendig for å legge flere sett med dører og 
tidskategorier til adgangsgruppen. 

8. Klikk OK for å legge valgene til gruppen. 

3.7.2  Legg brukere til adgangsgrupper 
Etter adgangsgruppe er registrert, må du legge brukere til gruppen. Du kan legge 
brukere til adgangsgrupper fren bruker fanen, som beskrevet nedenfor eller ved å 
knytte adgangsgrupper til en bruker fren bruker vinduet, som beskrevet i 3.7.3. 
Du kan knytte en bruker til maksimalt fire adgangsgrupper. 

For å legge brukere til adgangsgrupper, 

1.  Klikk Adgangskontroll i snarveifeltet. 

2. Fren brukerfanen (i Adgangsgruppe vinduet), klikk Legg til. 
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3. I Legg til ny bruker vinduet, velg brukere å legge til gruppen ved å merke 
brukergrupper eller individuelle brukere. 

 
4. Klikk OK. 

Hvis du har lagt inn brukergrupper, vil brukere vises under respektive grupper. 

3.7.3  Koble adgangsgrupper til brukere 
Du kan også definere adgangsgrupper en bruker skal tilhøre (opptil fire totalt) fren 
bruker vinduet. For å knytte en adgangsgruppe til en bruker, 

1.  Klikk Bruker i snarveifeltet. 

2. I navigasjonsfeltet, klikk en bruker. 

3. Klikk Adgangskontrollfanen i Bruker vinduet. 

4. Klikk Legg til. Dette åpner Adgangsgrupper for brukere vinduet. 

 
5. Klikk en adgangsgruppe fra listen på venstre og klikk >. 

6. Gjenta steg 5 som ønskelig for å legge til flere adgangsgrupper. 
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7. Når du er ferdig med å tilknytte adgangsgrupper, klikk OK. 

3.7.4  Overføre adgangsgrupper til terminaler 
For å overføre adgangsgruppedata til terminaler, 

1.  Klikk Adgangskontroll i snarveifeltet. 

2. I oppgavefeltet, klikk Overfør til terminal. Dette åpner terminaltrevinduet. 

3. Velg en terminal eller terminaler ved å klikke avmerkingsboksene i 
terminaltreet. 

4. Klikk OK. 

3.8 Legge til tidkontroll 
BioStars funksjoner for tidkontroll lar deg definere tidskategorier, skift, og 
ferieplaner. Referer til veiledninger i dette avsnittet, så vel som punktene i kapittel 
3.6.2 for å konfigurere tidkontroll. 

3.8.1 Legge til en tidskategori 
For å legge til en tidskategori, 

1.  Klikk Tidkontroll i snarveifeltet. 

2. I oppgavefeltet, klikk Legg til tidskategori. Dette åpner et vindu liknende dette. 

 
3. Angi et navn og beskrivelse for tidskategori. 

4. Legg til detaljer for tidskategori: 

  Timeberegning - angi faktor for beregning av tid for denne tidskategorien. 

  Avrunding (Min) - angi i minutter avrunding av en brukers arbeidstid  
(for eksempel “5” avrunder en brukers arbeidstid til nærmeste 5 minutter). 

  Visningsfarge - velg fargen tidskategorien vil vises med i daglig 
arbeidsplan. 

5. Klikk Bruk for å lagre tidskategori. 
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3.8.2 Legge til en daglig arbeidsplan 
BioStar versjoner 1.35 og høyere støtter maksimalt 256 daglige arbeidsplaner.  
For å legge til en daglig arbeidsplan, 

1.  Klikk Tidkontroll i snarveifeltet. 

2. I oppgavefeltet, klikk Legg til daglig arbeidsplan.  
Dette åpner et vindu liknende dette. 

 
3. Angi et navn og beskrivelse for daglig arbeidsplan. 

4. Sett start tid for daglig arbeidsplan, og hvis ønskelig, klikk avmerkingsboksen 
til høyre for at BioStar skal registrere brukeres første inngang og siste utgang 
via BioStar som sine sjekk-inn og sjekk-ut tider for dagen. 

5. Definer daglig arbeidsplan ved å legge inn en eller flere perioder: 

a.  Spesifiser detaljene for hver periode: 

  Start tid - velg start tid for perioden. Hvis perioden starter i følgende 
dag, klikk avmerkingsboksen “Neste”. 

  Slutt tid - velg slutt tid for perioden. Hvis perioden ender følgende dag, 
klikk avmerkingsboksen “Neste”. 

  Tidskategori - velg en tidskategori fra nedtrekksmenyen. Se kapittel 
3.8.1 for å definere tidskategorier som vises i denne listen.  
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  Minimum varighet - for perioden (i minutter). Brukere må være 
innsjekket i minimum varighet, ellers registrerer systemet ikke tid 
arbeidet i perioden. 

  For sent (Start) - velger et godkjent avvik for å komme for sent i 
starten av perioden (i minutter). Klikk avmerkingsboksen for å tillate 
avviksperioden og angi så lengden av avviksperioden i tilhørende felt. 
Brukere som stempler inn innen avviksperioden blir vurdert å ha 
stemplet inn riktig i starten av perioden. 

  For tidlig (Slutt) - velger et godkjent avvik for å gå tidlig i enden av 
perioden (i minutter). Klikk avmerkingsboksen for å tillate 
avviksperioden og angi så lengden av avviksperioden i tilhørende felt. 
Brukere som stempler ut innen avviksperioden blir vurdert å ha 
stemplet ut riktig i enden av perioden. 

  Avrunding (Inn) - angi i minutter avrunding av en brukers sjekk-inn 
tid, for eksempel 5 vil avrunde en brukers arbeidstid til nærmeste  
5-minutter. 

  Avrunding (Ut) - angi i minutter avrunding av en brukers sjekk-ut tid, 
for eksempel 5 vil avrunde en brukers arbeidstid til nærmeste  
5-minutter. 

  Auto INN – avmerking av denne funksjonen vil automatisk stemple inn 
en bruker som har glemt å stemple inn for perioden. 

  Auto UT - avmerking av denne funksjonen vil automatisk stemple ut 
en bruker som har glemt å stemple ut for perioden. 

  Medregnes i sammendrag – angi om data fra denne perioden skal 
brukes for å beregne samlet arbeidstid i den daglige arbeidsplanen. 

b.  Klikk Legg til for å legge perioden til den daglige planen. 

6. Klikk Bruk for å lagre daglig arbeidsplan. 
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3.8.3 Legge til et skift 
For å legge til et skift, 

1.  Klikk Tidkontroll i snarveifeltet. 

2. I oppgavefeltet, klikk Legg til skift. Dette åpner et vindu liknende dette. 

 
3. Klikk en radio knapp for å lage skiftet som en del av en daglig eller ukentlig 

syklus. Hvis du velger “ukentlig” vil syklusen bestå av en kalenderuke. Hvis du 
velger “daglig” kan du angi et hvilket som helst tall av sammenhengende dager 
(5, 10, eller 20 dager) som skal utgjøre syklusen. 
NB: Daglig syklus er tilgjengelig kun med Standard Edition av BioStar. 

4. Velg start og sluttdatoer frnedtrekkskalender. 

5. Aktiverer dagene i syklusen ved å klikke avmerkingsboksene til venstre.  
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6. Klikk knappen (...) for å velge en daglig arbeidsplan. Dette åpner Tidkontrolltre 
vinduet. Se kapittel 3.8.2 til definere daglige arbeidsplaner som vil vises i dette 
vinduet. 

 
7. Velg en daglig arbeidsplan og klikk OK å legge daglig arbeidsplan til skift. 

8. Gjenta punktene 5-7 som ønsket. 

NB: Du kan kopiere en plan fra en dag til neste ved å klikke pil til høyre for dag. 

9. Klikk Bruk for å lagre skift. 

3.8.4  Koble brukere til skift 
Koble brukere til skift for at BioStar skal registrere tidkontrolldata. Du kan knytte 
individuelle brukere til skift via brukervindu eller knytte flere brukere til et skift 
via Tidkontroll vinduet. 

For å knytte individuelle brukere til skift via bruker vinduet, 

1. Klikk Bruker i snarveifeltet. 

2. I navigasjonsfeltet, klikk en bruker navn. 

3. I brukervinduet, klikk Tidkontroll fanen. 

4. Klikk radio knappen ved siden av skiftadministrasjon og klikk Legg til på 
bunnen av Bruker vinduet. Dette åpner Tidkontrolltre vinduet. 
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5. Velg et skift og klikk OK. 

6. Klikk Bruk for å lagre Tidkontroll innstillinger for bruker. 

For å knytte flere brukere til et skift via Tidkontroll vinduet, 

1. Klikk Tidkontroll i snarveifeltet. 

2. I navigasjonsfeltet, klikk et skift. 

3. I skift vinduet, klikk Brukerfanen og klikk Legg til på bunnen av feltet.  
Dette åpner Legg til ny Bruker vinduet. 

 
4. Velg en eller mer brukere og klikk OK. 

5. Klikk Bruk for å lagre Tidkontroll innstillinger for skift. 
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3.8.5 Legge til en ferie Rule 
For å legge til en ferie rule, 

1.  Klikk Tidkontroll i snarveifeltet. 

2. I oppgavefeltet, klikk Ferieadministrasjon.  
Dette åpner et vindu liknede dette. 

 
3. Klikk Ny ferieregel. 

4. Angi et navn for regelen. 

5. Klikk Legg til. Dette åpner Tidkontrolltre vinduet. 

 
6. Velg en ferie fra listen og klikk OK. For å definere en ferie, se kapittel 3.6.2. 
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7. Klikk en av radio knapper på bunnen av Ferieregler vinduet for å angi hvordan 
ferie skal påvirke tidkontrollplaner: 

  Regnes ikke som arbeidsdag - tid arbeidet på denne dagen blir ikke 
registrert og vises ikke i Tidkontroll rapporter. 

  Regnes som arbeidsdag - tid arbeidet på denne dagen registreres og 
regnes med som i et normalt skift. 

  Bruk ny daglig arbeidsplan - tid arbeidet på denne dagen registreres og 
regnes med i en valgt daglig arbeidsplan. 

8. Hvis du velger å bruke en ny daglig arbeidsplan, klikk knappen (...) for å velge 
en plan. Se 3.8.2 for å opprette daglige arbeidsplaner. 

9. Klikk Bruk for å lagre ferieregel. 

3.8.6 Legge til en fraværsperiode 
Legg til fraværsperioder for å definere tider når brukere planlegger å være ute, 
men fremdeles skal vurderes som i arbeid, eksempel ved betalt ferie eller 
forretningsreise. For å inneholde en brukers planlagte ferie eller fravær i 
tidkontroll,  

1.  Klikk Bruker i snarveifeltet. 

2. I brukervinduet, klikk Tidkontroll fanen. 

3. Klikk radio knappen ved siden av Administrasjon fravær og klikk Legg til. 
Dette åpner Legg til fravær vinduet. 

 
4. Angi et navn for fravær, hvis ønskelig. 

5. Velg en fraværstype fra første nedtrekksmenyen. 

6. Angi start og slutt datoer for fravær ved å klikke nedtrekkskalenderen. 

7. Klikk OK for å legge fravær til brukers Tidkontroll innstillinger. 

8. Klikk Bruk for å lagre brukers Tidkontroll innstillinger. 



 
 
3. Sette opp BioStar Systemet 

 Copyright © 2010, Suprema Inc. On the web: www.supremainc.com 76 

3.9 Legge til alarmer 
BioStar kan håndtere flere nivåer for alarm varsling. Systemet kan aktivere 
systemalarmer ved å avgi lyder fra terminaler og tilkoblede PC’er. Systemet kan 
også konfigureres til å sende e-postmeldinger til spesifiserte mottagere. I tillegg 
kan du konfigurere systemet til å motta signaler fra eksterne terminaler (eksempel 
brannvarslingsterminaler) eller sende signaler til eksterne terminaler (eksempel 
sirener). 

3.9.1 Konfigurere alarm innstillinger og lyder 
BioStar lar deg endre hvordan systemet reagerer på hendelser. Du kan 
konfigurere alarminnstillinger ved å registrere spesielle prioritetsnivåer og valg av 
reaksjon når en hendelse oppstår. Du kan også legge til dine egne alarmlyder for 
ytterligere å tilpasse systemet. 

3.9.1.1 Tilpasse alarm reaksjoner 

For å tilpasse alarm reaksjoner, 

1.  På menylinjen klikk Opsjon > Hendelser > Alarminnstilling.  
Dette åpner Alarminnstilling vinduet. 

 
2.  Velg prioritetsnivå fra nedtrekksmenyen og klikk Legg til. Dette åpner 

en liste av hendelser. 

3.  Velg hendelser som skal legges inn i prioritetsnivået og klikk OK. 
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4.  Velg en reaksjon eller reaksjoner ved å klikke avmerkingsboksene på 
høyre side.  

  Hvis du velger Programlyd, velg en lyd fra nedtrekksmenyen og 
angi Spilletid for lyden i sekunder. Hvis du setter Spilletid til 0, vil 
lyden spille til noen med administrative privilegier manuelt stanser 
den via Sanntid monitoring fanen i Monitoring vinduet. For å legge 
spesielle lyder til listen, se kapittel 3.9.1.2. 

  Hvis du velger Send e-post, klikk knappen (…) til høyre for å velge 
en e-postmottager. For å konfigurere e-postmeldinger,  
se kapittel 3.9.2. 

  Valget Bekreft vil aktiverer pop-up varsler på klient-PCer. 

5. Gjenta punktene 2-4 som ønskelig for andre prioritetsnivåer. 

6.  Når du er ferdig, klikk Lagre. 

3.9.1.2 Legg til egendefinerte alarmlyder 

For å legge til egendefinerte alarm lyder,  

1.  På menylinjen klikk Opsjon > Hendelser >Lydinnstilling. Dette 
åpner Lydinnstilling vinduet. 

2.  Klikk Legg til. 

3.  Finn en waveform (.wav) fil på PC eller nettverk og klikk Åpne. 

4.  Hvis ønskelig, klikk en lyd og klikk Spill av for å høre lyden. 

5. Når du er ferdig, klikk Lagre. 
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3.9.2 Konfigurere e-postmeldinger 
BioStar kan sende e-postmeldinger når en alarm oppstår (ikke tilgjengelig i 
gratisversjon). Som forklart i 3.9.1.1, kan du tilpasse hendelser som vil trigge en 
automatisk e-postvarsel. For å konfigurere en e-postmelding, 

1.  På menylinjen klikk Opsjon > Hendelser > Innstillinger e-post.  
Dette åpner E-postinnstilling vinduet. 

 
2. Skriv e-postadresse, SMTP server, SMTP ID, og SMTP passordet i Avsender 

informasjon feltet. 

3. Skriv e-postadresse i Mottager informasjon feltet. 

4. Klikk Legg til for å legge konfigurasjon til listen. 

5. Gjenta punktene 2-4 som nødvendig for flere e-post innstillinger. 

6. Når du er ferdig, klikk Lagre. 

3.9.3 Konfigurere innstillinger for eksterne terminaler 
Når man bruker eksterne terminaler med BioStar, må innstillinger konfigureres 
for å bestemme hvilke reaksjoner som skal utføres i respons til inngangssignaler. 
For mer informasjon om å konfigurere terminaler og terminalinnstillinger, se 
kapitler 3.2 og 5.1. 

3.9.3.1 Konfigurere utganger til eksterne terminaler 

Du kan velge at valgte terminaler sender signaler til eksterne terminaler, 
eksempel sirener, når valgte hendelser oppstår.  
For å konfigurere utganger, 

1.  Klikk Terminal i snarveifeltet. 

2.  I navigasjonsfeltet, klikk en terminal. 

3.  I terminalvinduet, klikk Utgangsfanen. 
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4.  Klikk Legg til på bunnen av feltet. Dette åpner Utgang oppsett 
vinduet. 

 
5. Konfigurer reaksjoner som vil aktivere (sende signal til) et spesifisert 

utgangsrelé: 

a.  I Alarm PÅ hendelse feltet, velg en hendelse fra første 
nedtrekksmenyen. 

b.  Velg terminalnummer eller Alle terminaler fra den andre 
nedtrekksmenyen. Eventuelt er terminalen valgt automatisk. 

c.  Velg en signalinnstilling fra den tredje nedtrekksmenyen. 

d.  Angi en prioritet for hendelsen. Bare en hendelse med lik eller 
høyere prioritet (1 er høyest) kan overstyre en tidligere hendelse. 
For eksempel, en alarm på (aktivering) hendelse med en prioritet 
på 2 kan kanselleres kun ved alarm av (deaktivere) hendelse med 
en prioritet på 1 eller 2. 

e.  Klikk Legg til. 

6.  Konfigurere reaksjoner som vil slå av (avslutte å sende et signal til) et 
aktivert utgangsrelé:  

a.  I Alarm av hendelse feltet, velg en hendelse fra første 
nedtrekksmenyen. 

b.  Velg terminalnummer eller Alle terminaler fra den andre 
nedtrekksmenyen. Eventuelt er terminalen valgt automatisk. 

c.  Angi en prioritet for hendelsen. 

d.  Klikk Legg til. 

7. Når du er ferdig, klikk Lagre. 
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3.9.3.2 Konfigurere innganger fra eksterne terminaler 

For å integrere BioStars dørkontrollere med andre alarm systemer, 
eksempel brannvarslingssystemer, kan du angi aksjoner BioStar vil utføre 
ved mottak av signal. Du kan også konfigurere innganger for bruk med 
manuelle dør åpnere (exit knapper) og andre typer eksterne terminaler. 
For å konfigurere innganger, 

1.  Klikk Terminal i snarveifeltet. 

2.  I navigasjonsfeltet, klikk en terminal. 

3.  In terminalfeltet, klikk Inngang fanen. 

4.  Klikk Legg til på bunnen av feltet.  
Dette åpner Inngangen oppsett vinduet. 

 
5. Velg en inngang fra den andre nedtrekksmenyen. 

6.  Velg den normale stillingen for inngangen (N/O-normalt åpen eller N/C-
normalt lukket). 

7.  Velg en funksjon for inngangen (Ikke bruk, Generisk inngang, 
Nødåpning, Kanseller alle alarmer, Restart terminal eller Deaktiver 
terminal). 

8.  Velg en tidskategori for funksjonen.  

10.  Sett minimum varighet (i millisekunder) som inngangssignalet må 
vare for å trigge spesifisert reaksjon. 

11.  Klikk OK. 
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04 
Administrere BioStar 

 

 

 

 

Straks du har satt opp BioStar riktig, er administrasjon ganske enkelt. BioStar lar deg 
overvåke hendelser i sanntid og se hendelses logger pr dato, kontrollere deler av systemet 
fjernkontrollert, administrere brukere, og oppgradere terminal firmware direkte fra BioStar 
grensesnittet. I tillegg kan du aktivere kryptering av fingeravtrykk, om nødvendig for å 
håndtere et ekstra nivå av sikkerhet og mindre forstyrrelser. 

4.1 Monitor hendelser i sanntid 
BioStar registrerer hendelser fra alle tilkoblede terminaler. For å overvåke hendelser i 
sanntid, klikk Monitoring i snarveifeltet, og så Sanntid monitoring fanen. 

 
Denne fanen viser alle hendelser som har skjedd siden du sist logget inn på systemet. 
Fanen viser gjeldende monitoring status (Monitoring startet eller Monitoring pause) og 
inneholder knapper for å starte eller stoppe (pause) sanntid monitoring. Lydindikator på 
høyre side viser om en alarmlyd spiller av (grønne stolper) eller ikke (grå stolper). For å 
stoppe en alarmlyd, klikk lydindikatoren. 
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Kombinert med funksjoner for ansiktsgjenkjenning i D-Station, kan administratorer 
bekrefte brukeres identitet ved å klikke Vis lagret bilde (for å se brukeres lagrede bilde) og 
Vis siste bilde (for å se det nyeste bilde innhentet via en terminal). Vis lagret bilde åpner 
et område i bunnen av vinduet hvor bildet vises. Klikk Størrelse for å se det lagrede bildet i 
(640 x 480) isteden for ikonversjon og klikk Vis Popup for å åpne bildet i en nytt vindu som 
kan omplasseres på skjermen. 

For å se brukeres bilder ved godkjent autentisering, klikk Opsjon > Hendelser > 
Profilbilde innstillinger i menyen, velg hendelser, og klikk avmerkingsboksen ved siden av 
Vis profilbilde. Brukers bilde vil vises i sanntid i monitoringfanen når vedkommende 
fullfører en av hendelsene spesifisert i Profilbilde innstillinger vinduet.  

Som for BioStar V1.3, kan administratorer overvåke brukeres lokalisering og 
autentiseringsstatus via oppropsfunksjon (manntallskontroll). Denne funksjonen lar 
administratorer kontrollere om brukere er tilstede, savnet, eller har gått inn i soner hvor de 
ikke er autorisert. 

4.1.1 Monitor samlingssone i sanntid 
BioStar lar deg overvåke og spore brukere i en nødssituasjon og kontrollere om 
alle brukere har rapportert til samlingssonen. 

For å overvåke og spore brukere, 

1.  Klikk Monitoring i snarveifeltet. 

2. Klikk en samlingssone i Monitoring vinduet. 

3. I oppgavefeltet, klikk Opprop. Dette åpner Opprop vinduet. 
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4. Klikk Se Rapport for å åpne Opprop rapport. 

 
For å lagre data som en kommaseparert fil, klikk Lagre som CSV. For å skrive ut 
rapporten, klikk skriverikonet. For å eksportere rapporten, klikk eksportikonet. 

4.2 Se hendelses logger 
BioStar lar deg se hendelses logger for brukere, dører, og soner. Du kan se på 
forhåndsdefinerte logger fra Hendelse fanen i bruker, dør, og sone vinduer eller se 
adgangs logger fra Administrator menyen. Du kan også bruke logglistefanen i 
Monitoring vinduet for å angi logg parametre. 
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BioStar samler automatisk logginformasjon fra tilkoblede terminaler som lenge 
server er kjører. Men, hvis du har terminaler som er ikke koblet til BioStar server, 
må du manuelt hente logger for å lese dem. 

4.2.1 Hente logger til BioStar 
For terminaler som ikke er koblet til BioStar server, må du manuelt hente logger 
for å lese dem. 

For å hente logger til BioStar, 

1.  Klikk Monitoring i snarveifeltet. 

2. Klikk logglistefanen i Monitoring vinduet. 

3. I oppgavefeltet, klikk Hent logg. Dette åpner Hent logg vinduet. 

 
4. Velg opplasting ved å klikke tilhørende boks: 

a.  Hent logg for - Bruk dette valget for å hente logger for en spesifisert 
periode. Spesifiser perioden med nedtrekkskalenderen. 

b.  Hent all logg - Bruk dette valget for å hente alle logger. 

c.  Hent nyeste logg - Bruk dette valget for å hente logger registrert siden 
forrige opplasting. 

5. Velg terminalene som logger skal hentes fra ved å klikke avmerkingsboksene 
ved siden av terminalene. 

6. Klikk OK. BioStar vil hente loggregistreringer fra valgte terminaler og vise 
hendelsene i logglisten.  

4.2.2 Se logger i Bruker, Dør, og Sone vinduene 
For å se forhåndsdefinerte logger, 

1.  Klikk Bruker eller Dører i snarveifeltet. 

2. I navigasjonsfeltet, klikk en bruker, dør, eller sone. 

3. I Bruker, Dører, eller Sone vinduet, klikk Hendelse fanen. 
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4. Angi en periode (start og sluttdato) med nedtrekkskalenderen. 

5. Klikk Hent logg. Dette vil generere en liste med relevante hendelser for 
perioden du spesifiserte. 

 

4.2.3 Se logger fra Monitoring vinduet 
For å angi logg filtre eller se logger for grupper av brukere, dører, eller soner, 

1.  Klikk Monitoring i snarveifeltet. 

2. I Monitoring vinduet, klikk loggliste fanen. 

3. Angi en periode (start og sluttdato) med nedtrekkskalenderen. 

4. Angi parametre for å generere en logg: 

  For å vise hendelser etter alarmprioritet, klikk Hendelse avmerkingsboksen 
og velg en hendelsesprioritet fra nedtrekksmenyen. For å legge til en ny 
alarmprioritet, klikk knappen (...) for å åpne Alarminnstilling vinduet. 

  For å vise hendelser etter bruker, klikk Bruker avmerkingsboksen og klikk 
knappen (…) for å velge en bruker eller brukere fra Bruker / Avdelingstre 
vinduet. Du kan velge alle brukere ved å velge toppnivå i brukertreet. 

  For å vise hendelser for en spesiell terminal, klikk Terminal ID 
avmerkingsboksen og klikk knappen (...) for å velge en terminal fra 
terminaltre vinduet. For å vise kun nettverkshendelser for en terminal, kan 
du også klikke Nettverks logg avmerkingsboks. 

  For å vise alle hendelser, la alle avmerkingsboksene være umerket. 

  For å vise brukeres bilde på bunnen av fanen, klikk Vis lagret bilde.  
For mer informasjon om se bilder av brukere, se kapittel 4.1. 
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4.2.4 Se adgangslogger 
Fra Administrator menyen, kan du se historikken for systemets adgang og 
registrerendringer etter type bruker. For å se adgangs logger, 

1. På menylinjen klikk Administrator > Adgangskontroll logg.  
Dette åpner Adgangskontroll logg vinduet. 

 
2. Klikk for å velge enten administratorer eller brukere. 

3. Angi en periode (start og sluttdato) med nedtrekkskalenderen. 

4. Velg type adgang eller modifisert hendelse med Adgang nedtrekksmenyen. 

5. Hvis ønskelig, angi en spesiell administrator eller bruker ved å klikke 
avmerkingsboksen ved siden av Admin ID, Admin IP, eller Bruker ID felt, og 
angi passende identifisering. 
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6. Klikk Hent logg. Dette vil generere en liste med relevante hendelser for 
perioden du spesifiserte. 

 

4.3 Monitor døraktiviteter via Soneplan 
BioStar gjør det enkelt å administrere dører med en visuell presentasjon av den 
aktuelle gulvplanen. I Soneplan kan du tilpasse, legge til dører, og overvåke 
dørstatus og aktivitet (for eksempel, om døren er åpen eller lukket, autentisering 
og døralarmer). Hvis du har mer enn en gulvplan, kan du opprette flere 
Soneplaner for hver etasje. Soneplan er tilgjengelig kun i Standard Edition. 

4.3.1  Opprette en soneplan 
I oppsett modus, kan du legge inn gulvplan av bygningen og plassere dører. For å 
legge til gulvplan og plassere dører på planen, 

1. In snarveifeltet, klikk Soneplan. 

2. I oppgavefeltet, klikk Sett opp soneplan. 
“Monitor Modus” vil vises i tittelfeltet av Soneplan vinduet. 

3. I oppgavefeltet, klikk Legg til Soneplan. Dette åpner et nytt Soneplan vindu 
på høyre side. 

4. I Soneplan vinduet, skriv et navn for den nye Soneplanen. 

5. I bunnen av Soneplan vinduet, klikk Sett inn plan for å legge inn gulvplan. 
BioStar støtter kun bilder større enn oppløsning 730x470 i jpg, bmp, gif, eller 
png formater. 

6. Velg et bilde og klikk Åpne. 



 
 
4. Administrere BioStar 

 Copyright © 2010, Suprema Inc. On the web: www.supremainc.com 88 

7. Klikk Legg til dør for å legge inn dører. Dette åpner et vindu med liste over 
dører. 

8. I listen, klikk avmerkingsboksene ved siden av dører som skal legges inn og 
klikk Bruk. Dørikoner vil vises på gulvplanen. 

 

9. Klikk og dra dørikoner til ønskelig posisjon på gulvplanen. Du kan flytte 
dørikon eller dørnavn ved å dobbeltklikke på ikonet eller navnet. 

10. For å fjerne en dør fra gulvplanen, klikk døren og klikk Slett dør. 

11. Gjenta punktene 7-10 som nødvendig for å legge til flere dører. 

12. Når du er ferdig med å legge inn dører, klikk Bruk. 

NB: For å fjerne alle dører fra en plan og starte på nytt, klikk Reset. 

4.3.2  Monitor dører i en soneplan 
I monitor modus, kan du se status og aktiviteter for hver dør på et visuelt 
illustrert kart. 

For å overvåke dører, 

1. I oppgavefeltet, klikk Monitor Soneplan. “Monitor Modus” vil vises i tittelfeltet 
av Soneplan vinduet. 
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2. Monitor dørstatus og aktiviteter på visuelt kart, representert med følgende 
ikoner. Dør aktiviteter, eksempel godkjent autentisering eller alarmer vil vises 
med forskjellige dørikoner: 

Ikon  Activity 

 
Dør er lukket / Dør alarm er ikke aktiv 

 
Dør er åpen 

 
Godkjent autentisering mens dør er lukket 

 
Godkjent autentisering mens dør er åpen 

 
Mislykket autentisering mens dør er lukket 

 
Mislykket autentisering mens dør er åpen 

 

Holdt eller tvunget åpen dør / Holdt eller tvunget åpen 
dør alarm 
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NB: Dørikoner endres kun når dørsensorer har blitt lagt inn i dørinnstillinger og 
detekterer dørens status. Med andre ord, dørikoner endres kun når døren faktisk 
åpnes eller lukkes og ikke når du klikker Åpne dør eller Lukk dør. For mer 
informasjon om dørinnstillinger, se kapittel 5.2.1.  

3. For å åpne eller lukke en dør, klikk en dør og klikk Åpne dør eller Lukk dør. 

4. For å endre innstillinger for en dør, klikk en dør og klikk Dør innstilling. 

4.4 Fjernstyre dører, alarmer og terminaler  
BioStar lar administratorer eller operatører fjernstyre dører, alarmer, og 
terminaler. Du kan åpne eller lukke dører via PC koblet til BioStar. Du kan også 
deaktivere (kansellere) alarmer fjernkontrollert og låse eller åpne terminaler. 

4.4.1 Åpne eller lukke dører 
I noen tilfeller kan en administrator eller operatør ønske å åpne eller lukke en dør 
fjernstyrt. For å åpne eller lukke dører, 

1. Klikk Monitoring i snarveifeltet. 

5. Dør/Sone Monitoring fanen viser dørers navn og status. For å endre status 
(åpen eller lukket) av en dør, klikk dørens navn og klikk enten Åpne dør eller 
Lukk dør. 

Du kan også åpne og lukke dører ved monitoring av Soneplan. For mer 
informasjon, se kapittel 4.3.2. 

4.4.2 Deaktivere alarmer 
Når en hendelse trigger en alarm, administratorer eller operatører kan deaktivere 
alarmen fjernstyrt. For å deaktivere alarmer, 

1. Klikk Monitoring i snarveifeltet. 

2. Dør/Sone Monitoring fanen lists dører navns og alarmfunksjoner. For å 
deaktivere (kansellere) en alarm, klikk dørens navn og klikk Kanseller alarm. 

4.4.3 Låse eller åpne terminaler 
BioStar lar deg til låse og åpne terminaler for å hindre uautorisert adgang når 
BioStar ikke kjører. Denne funksjonen blokkerer kommunikasjon fra terminaler. 
Du kan enten låse terminaler manuelt fra BioStar grensesnitt eller automatisk 
når du lukker BioStar programvaren. Alle koblede terminaler kan låses eller 
åpnes samtidig, men du kan ikke låse eller åpne terminaler som er koblet direkte 
til BioStar server. 
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4.4.3.1 Låse eller åpne tilkoblede terminaler 

For å låse alle tilkoblede terminaler, fra menylinjen, klikk Opsjon > 
Terminal > Lås alle terminaler.  

For å åpne alle tilkoblede terminaler, 

1.  På menylinjen klikk Opsjon > Terminal > Åpne alle terminaler.  

2.  Om nødvendig, angi et passord i Angi låsepassord vinduet og klikk OK 
(hvis du ikke har opprettet et låsepassord, bare klikk OK).  
Se kapittel 4.4.3.2 å opprette et låsepassord. 

 

4.4.3.2 Sett automatisk låsing av terminaler  

For å velge automatisk låsing av terminaler, 

1.  På menylinjen klikk Opsjon > Terminal > Automatisk låsing. 
Dette åpner Automatisk låsing vinduet. 

 
2.  Klikk første avmerkingsboks for å låse alle terminaler når BioStar 

avsluttes. 

3.  Hvis ønskelig, klikk den andre avmerkingsboksen for å endre 
låsepassord: 

a.  Angi det gamle passordet. 

b.  Angi det nye passordet. 

c.  Gjenta det nye passordet for å bekrefte. 
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4.4.3.3 Resette en terminal lås 

Hvis du har glemt låsepassordet for en terminal, kan Suprema’s tekniske 
support team sende en åpningskode. For å rekvirere kode, 

1.  På menylinjen klikk Opsjon > Terminal > Automatisk låsing. 
Dette åpner Automatisk låsing vinduet. 

 
2.  Klikk Initsialiser passord avmerkingsboksen for å aktiverere knapper 

på bunnen av vinduet. 

3.  Klikk Hent aktiveringskodenøkkel. Dette åpner Hent 
aktiveringskodenøkkel vinduet. 

 
4.  Velg passende terminal fra nedtrekksmenyen og klikk Hent. 

5.  Klikk Lagre som fil for å lagre aktiveringskodenøkkel på PC. 

6.  E-post aktiveringskodenøkkel til Suprema (support@supremainc.com). 
Suprema’s tekniske support returnerer en åpningskode pr e-post. 

7.  Når du mottar koden fra Suprema, åpne Automatisk låsing vinduet og 
aktiver knappene (se punktene 1-2). 
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8.  Klikk Lås opp terminal og tilbakestill passord.  
Dette åpner Skriv aktiveringskodenøkkel vinduet. 

 
10.  Klikk Åpne kodefil og finn filen mottatt fra Suprema. 

11.  Når du har åpnet filen, klikk Skriv. Dette vil åpne terminalen og 
resette låsepassordet til standard (ingen passord). 

4.5 Administrer brukere 
Med BioStar, kan du slette brukere, overføre brukere til andre avdelinger, og 
tilpasse brukerinformasjonsfelt. Du kan også eksportere eller importere 
brukerdata for å lage egendefinerte rapporter, samlet redigering, eller andre behov. 

4.5.1 Slette brukere 
Hvis anledningen oppstår, kan du enkelt fjerne brukere fra BioStar. For å slette 
en bruker, 

1. Klikk Bruker i snarveifeltet. 

2. Høyreklikk en bruker. 

3. Klikk Slett bruker. 

4. Klikk OK for å bekrefte slettingen. 

4.5.1.1 Slette en individuell bruker via programmeringskort 

Etter å ha laget programmeringskort, kan du slette en individuell bruker 
direkte med en BioEntry Pluss eller Xpass terminal. For mer informasjon 
om å lage programmeringskort, se kapittel 3.2.5.1 og 3.2.7.1.  

For å slette brukere direkte med en BioEntry Pluss terminal via 
programmeringskort, 

1.  Plasser et slettekort (programmeringskort) på en BioEntry Pluss 
terminal. 

2.  Hvis autentisering er nødvendig, må administrator skanne sitt 
fingeravtrykk for å fortsette. 
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3.  Plasser brukers adgangskort på terminalen og så la bruker plassere 
sin finger på skanner (som bedt om av terminalen). 

For å slette brukere direkte fra en Xpass terminal via programmeringskort, 

1.  Plasser a slettekort (programmeringskort) på en Xpass terminal. 

2.  Hvis autentisering er nødvendig, må administrator plassere sitt 
adgangskort på terminalen for å fortsette. 

3.  Plasser brukers adgangskort på terminalen. 

4.  Plasser slettekort på terminalen på nytt for å bekrefte. 

4.5.1.2 Slette alle brukere via programmeringskort 

Etter å ha laget programmeringskort, kan du slette alle brukere direkte 
med en BioEntry Pluss eller Xpass terminal. For mer informasjon om å 
lage programmeringskort, se kapittel 3.2.5.1 og 3.2.7.1.  

For å slette alle brukere direkte med en BioEntry Pluss terminal via 
programmeringskort, 

1.  Plasser et slette-alle-kort (programmeringskort) på en BioEntry 
Pluss terminal. 

2.  Hvis autentisering er nødvendig, må administrator skanne sitt 
fingeravtrykk for å fortsette. 

3.  Plasser slette-alle-kortet på terminalen på nytt for å bekrefte. 

For å slette alle brukere direkte fra en Xpass terminal via 
programmeringskort, 

1.  Plasser et slette-alle-kort (programmeringskort) på en Xpass 
terminal. 

2.  Hvis autentisering er nødvendig, må administrator plassere sitt 
adgangskort på terminalen for å fortsette. 

3.  Plasser slette-alle-kort på terminalen på nytt for å bekrefte. 

4.5.2 Overføre brukere til andre avdelinger 
BioStar gjør flytting av brukere til andre avdelinger veldig enkelt. Før overføring av 
en bruker, må det være opprettet avdelinger: 

1. Klikk Bruker i snarveifeltet. 

2. I navigasjonsfeltet, Høyreklikk Bruker. 

3. Klikk Legg til avdeling. 

4. Angi et navn for avdeling. 

For å overføre brukere til en avdeling, er det bare å klikke på og dra en bruker til 
en avdeling, eller fra en avdeling til en annen. 
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4.5.3 Tilpasse brukerinformasjonsfelt 
BioStar lar deg tilpasse brukerinformasjonsfelt. Dette kan være nyttig for å endre 
standard informasjonsfelt eller for å opprette nye felt. 

4.5.3.1 Legg til nye informasjonsfelt 

For å legge til nye informasjon felt, 

1.  På menylinjen klikk Opsjon > Bruker > Egendefinerte felt.  
Dette åpner Administrasjon av egendefinerte felt vinduet. 

 
2.  Velg nummer fra første nedtrekksmenyen (velg et tall som er ikke er i 

bruk). 

3.  Velg type felt fra den andre nedtrekksmenyen. For å begrense felt til 
numeriske verdier, klikk Kun tall avmerkingsboks. 

4.  Angi Feltnavn og Feltdata (for eksempel, data som vises i en 
nedtrekksmeny). 

5.  Klikk Legg til.  

6.  Gjenta punktene 2-5 som ønskelig for å opprette flere informasjonsfelt. 

7.  Når du er ferdig, klikk Lagre. 
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4.5.3.2 Endre eksisterende informasjonsfelt 

For å endre eksisterende informasjon felt, 

1.  På menylinjen klikk Opsjon > Bruker > Egendefinerte felt.  
Dette åpner Administrasjon av egendefinerte felt vinduet  
(se kapittel 4.5.3.1). 

2.  Klikk feltet du ønsker å endre i listen. Feltdata vil vises i på toppen av 
vinduet. 
NB: Feltene 1-4 er faste felt og kan ikke endres eller slettes. 

3.  Endre data som ønskelig. 

4.  Klikk Endre. 

5.  Gjenta punktene 2-4 som ønskelig for å endre flere informasjonsfelt. 

6.  Når du er ferdig, klikk Lagre. 

4.5.4 Eksporter brukerdata 
Eksporterte brukerdata er formattert som en kommaseparert fil (CSV), som kan 
redigeres med en tekst editor eller Microsoft Excel. For å Eksportere brukerdata, 

1.  Klikk Bruker i snarveifeltet. 

2. I oppgavefeltet, klikk Eksporter bruker. Dette åpner Eksport vinduet. 

 
3. Velg brukerdata som skal eksporteres ved å klikke feltene i listen til venstre og 

klikk >. 

4. Etter valg av brukerdata til eksport, klikk Neste. 

5. Skriv en sti og filnavn for brukerdata eller klikk Bla for å velge en plass for å 
lagre filen. 

6. Klikk Neste. 

7. Klikk Eksporter for å begynne eksport av brukerdata. 

8. Når Eksport er ferdig, klikk Fullfør. 
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4.5.5 Importer brukerdata 
Brukerdata i kommaseparert format (CSV) kan importeres til BioStar. Filen må ha 
komma som separator, ikke semikolon. For å importere brukerdata, 

1. Klikk Bruker i snarveifeltet. 

2. I oppgavefeltet, klikk Importer bruker. Dette åpner Import vinduet. 

 

3. Skriv en sti og filenavn hvor brukerdata er plassert eller klikk Bla for å velge 
en fil. 

4. Klikk Neste. Data typer vises og feltene vil som standard være “Ikke bruk. 
Klikk her for å endre.” 

5. Klikk cellen til høyre for Dataeksempel. Dette åpner Felt oppsett vinduet, som 
lar deg adressere dataene til brukerinformasjonsfelt i BioStar. 

 

6. Adresser dataen ved å velge feltoverskrift fra nedtrekksmenyen og klikk OK. 

NB: Opptil fire avdelingsnivåer kan vises i BioStar. I CSV filen, plasser avdelingsnivåer 

i samme celle, separert med skråstrek (eksempel, “Avdeling 1/Avdeling 2/Avdeling 3”), 

og adresser til Avdelingsfeltet i BioStar. 

7. Gjenta punktene 5-6 som nødvendig for å adressere øvrige data. 

8. Når du er ferdig med å adressere data til felt, klikk Neste. 

9. Klikk Import. 
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10. Hvis du adresserer data til felt i en eksisterende brukerkonto, vil du bedt om å 
bekrefte at du ønsker å overskrive eksisterende data. Klikk Ja eller Ja til alt 
for å bekrefte eller klikk Nei eller Nei til alt for å avbryte. 

11. Klikk Fullfør. 

4.6 Administrere tidkontroll 
BioStar lar deg overvåke tidkontroll for brukere og generere rapporter for 
tidkontroll hendelser, som kan du redigere eller eksportere etter ønske.  

4.6.1 Monitor tidkontroll status via fraværstavle 
Fraværstavlen viser hendelser for tidkontroll kun for innpassering og utpassering 
registrert via tidkontroll funksjonstastene i adgangskontroll terminalene. Denne 
funksjonen er tilgjengelig kun i Standard Edition av BioStar. 

Du kan bruke fraværstavlen for å bekrefte de seneste aktivitetene for tidkontroll 
eller for raskt å avgjøre om brukere er stemplet inn eller ut. Brukere kan bruke 
fraværstavlen for å se egne aktiviteter. For å se tidkontrollstatus for brukere, 

1. Klikk Tidkontroll i snarveifeltet. 

2. Fra oppgavefeltet, klikk Fraværstavle. Dette åpner Fraværstavle vinduet. 

 
3. Klikk Bruker, et brukernavn, eller en Avdeling i feltet til venstre. Dette vil vise 

tilhørende status for tidkontroll i feltet på høyre side. 

4. For å lukke vinduet, klikk Lukk. 
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4.6.2 Generere rapporter fra tidkontroll  
Du kan generere rapporter fra tidkontroll for å se forskjellige hendelser for 
brukere. Du kan også endre og skrive ut tidkontrolldata for andre formål, 
eksempel beregning av lønn. For å generere en tidkontrollrapport, 

1.  Klikk Tidkontroll i snarveifeltet. 

2. I oppgavefeltet, klikk Rapport. Dette åpner Tidkontroll rapport vinduet. 

 
3. Klikk en knapp for å velge en rapport type: 

  Daglig rapport - en rapport av alle aktiviteter for spesifisert periode sortert 
etter dato. 

  Individuell rapport - en rapport av aktiviteter for spesifisert periode 
sortert etter bruker ID. 

  Rapport avvik - en rapport av aktiviteter som du angir via nedtrekksmeny. 

  Rapport endringer - en rapport over registreringer som er endret. 

  Daglig sammendrag - et sammendrag av aktiviteter for spesifisert periode 
sortert etter dato. 

  Individuelt sammendrag - et sammendrag av aktiviteter for spesifisert 
periode sortert etter bruker ID. 

4. Velg en periode ved å klikke nedtrekkskalenderen. 

5. Klikk Se rapport for å hente og vise rapporten på skjermen. 

NB: Klikk Hente logg for å hente data fra alle terminaler tilkoblet nettverket. Klikk 
Oppdater rapport for å oppdater med alle data som er endret (se kapittel 4.5.3). 
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Du kan sortere rapportdata ved å klikke kolonneoverskrift (sortering vil veksle 
mellom stigende og fallende rekkefølge). Du kan også omarrangere kolonner ved å 
dra og slippe kolonneoverskrifter til ny plass.  
Videre kan du legge til eller fjerne kolonner ved å bruke menyen som vises når du 
høyreklikker kolonneoverskrifter: 

For å legge til en kolonne til rapport, 

1. Høyreklikk på en kolonneoverskrift. 

2. Klikk Kolonne og velg en kolonne for å legge til rapport. 

For å fjerne en kolonne fra rapporten, 

1. Høyreklikk på kolonnen du vil fjerne. 

2. Klikk Slett kolonne. 

4.6.3 Endre tidkontrollrapporter 
Tidkontrolldata kan endres for rapporter eller lønnsformål. Etter generering av 
tidkontrollrapport, kan du finne celler som du ønsker å endre, klikke cellen og 
angi en ny verdi eller velge fra nedtrekksmenyen. Dette vil lagre endringen i 
rapporten, men det vil ikke overskrive originale data hentet fra terminaler. Hvis 
du ønsker å rekonstruere rapporter med originale data, klikk avmerkingsboksen 
ved siden av “Rekonstruer” og klikk Oppdater rapport. 

For å utføre detaljerte endringer på rapportere data, 

1.  Generer en rapport som beskrevet i 4.5.2. 

2. Høyreklikk en celle og klikk Detaljert endring.  
Dette åpner følgende vindu. 
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3. For å redigere en hendelse, endre egenskaper som nødvendig og klikk Endre 
hendelse. For å legge til en hendelse, endre egenskaper som nødvendig og 
klikk Legg til hendelse. For å slette hendelse, klikk Slett hendelse. 

  Dato - velg om hendelsen skjedde denne eller neste dag. 

  Hendelse - velg type hendelse. 

  Tid - velg tid for hendelse. 

  Terminal - sett terminalen til hvor hendelsen oppsto. 

4. Når du er ferdig med å endre data, klikk “X” på høyre side i toppen av vinduet 
for å lukke det. 

5. I tidkontrollrapport vinduet, forsikre at “Rekonstruer” avmerkingsboksen IKKE 
er avmerket. 

6. Klikk Oppdater rapport. Rapporten vil vise endringene du har gjort. Endringer 
gjort via detaljert endring vil ikke bli rekonstruert til originale data selv om du 
klikker avmerkingsboksen ved siden av “Rekonstruer” og klikker Oppdater 
rapport. Hvis du ønsker å gjenopprette rapporten med originale data, klikk 
avmerkingsboksene ved siden av ”Rekonstruer” og “ Rekonstruer alt” og klikk 
Oppdater rapport. 

NB: Du kan sortere rapportdata ved å klikke kolonneoverskrift (sortering vil veksle mellom 
stigende og fallende rekkefølge). Du kan også omarrangere kolonner ved å dra og slippe 
kolonneoverskrifter til ny plass. 

4.6.4 Skrive ut eller eksportere tidkontrollrapport 
For å skrive ut eller eksportere tidkontrollrapport, 

1. Generer en tidkontrollrapport som beskrevet i 4.5.2 og gjør nødvendige 
endringer som beskrevet i 4.5.3. 

2. Klikk Se rapport. Dette åpner en forhåndsvisning liknende denne. 
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4. For å skrive ut en rapport, klikk skrive ut ikonet på verktøylinjen. 

5. For å eksportere rapportdata, klikk eksporter ikonet på verktøylinjen og velg et 
eksportformat og en destinasjon. Du kan eksportere data i følgende formater: 

  Adobe Acrobat (PDF) 

  Crystal Rapport (RPT) 

  HTML 3.2 eller 4.0 

  Microsoft Excel 97-2000 eller Microsoft Excel 97-2000–data kun (XLS) 

  Microsoft Word eller Microsoft Word redigerbar (RTF) 

  Åpen database kobling (ODBC) 

  Rapportstil – kolonner med mellomrom (REC) 

  Rapport definisjon (TXT) 

  Rikt tekst format (RTF) 

  Komma separerte verdier (CSV) 

  Tab separert tekst (TTX) 

  Tekst (TXT) 

  XML 

NB: Du kan oppdatere rapportdata ved å klikke Oppdater rapport ikon på verktøylinjen. 
Du kan også søke etter tekst i rapporten ved å klikke søke (kikkert) ikon på verktøylinjen. 

4.7 Administrere terminaler 
Du kan enkelt slette terminaler om ønskelig, og oppgradere terminal firmware 
direkte fra BioStar grensesnitt. Ved sletting av terminaler, først sikre at nye data 
som kan ha blitt registrert i terminalen er overført til BioStar server. 

4.7.1 Slette terminaler 
Hvis du ønsker å slette en terminal fra BioStar, klikk Terminal i snarveifeltet, 
høyreklikk terminalen og klikk Slett terminal. 
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4.7.2 Oppgradere terminal firmware 
Noen ganger kan det være nødvendig å oppgradere terminaler til nyeste firmware 
versjon. For å oppgradere terminal firmware, 

1.  På menylinjen klikk Opsjon > Terminal > Firmware oppgradering.  
Dette åpner Firmware oppgradering vinduet. 

 
2. Klikk knappen ved siden av type av terminal du ønsker å oppgradere. 

3. Klikk Velg terminal og velg en terminal eller terminaler fra terminaltre 
vinduet. 

4. Klikk OK for å lukke terminaltre vinduet. 

5. Klikk Velg firmware for oppgradering. 

6. Finn firmware filen lokal PC eller på nettverk og klikk Åpne. 

7. Klikk Oppgrader. 

8. Når firmware oppgradering er fullført, vent til terminalen har startet, og klikk 
Lukk. 

4.7.3  Nedgradere terminal firmware 
Terminaler vil ikke fungere riktig hvis de er nedgradert eller konvertert tilbake til 
en eldre versjon av firmware. Suprema anbefaler ikke nedgradering. Hvis 
terminaler krever en nedgradering, vennligst kontakt Suprema Technical Support 
(E-post: support@supremainc.com), din Suprema distributør, eller en Suprema 
forhandler. 
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4.8 Aktiverer fingeravtrykk kryptering 
Som standard er ekstra kryptering av fingeravtrykk avslått. I de fleste tilfeller er 
aktivering av denne krypteringen unødvendig. Men, du kan velge å slå på 
kryptering for å håndtere ekstra sikkerhet eller personvern. Vær oppmerksom på 
at aktivering av kryptering for fingeravtrykk krever administrasjon av 
krypteringsnøkler og må utføres kun av avanserte brukere. 

Aktivering av fingeravtrykk kryptering vil gjøre alle tidligere lagrede templater 
ubrukbare. Derfor er det best å aktivere kryptering før registrering av brukere. For 
å aktivere fingeravtrykk kryptering, 

1.  På menylinjen klikk Opsjon > Fingeravtrykk. Dette åpner Fingeravtrykk 
vinduet. 

2. Klikk avmerkingsboksen under “Sikkerhetsvalg” for å aktivere kryptering av 
fingeravtrykk templat. 

3. Klikk Ja for å akseptere advarsel. 

4. Hvis ønskelig, kan du også endre krypteringsnøkkel: 

a.  Klikk Endre krypteringsnøkkel. Dette åpner Endre Kryptering nøkkelen 
vinduet. 

b.  Angi en ny krypteringsnøkkel i første felt. 

c.  Bekreft krypteringsnøkkel i det andre feltet. 

d.  Klikk Endre. 

5. Klikk Lagre. Valget du har gjort vil vises i Fingeravtrykkfanen i terminalfeltet. 

4.9 Endre fingeravtrykk templat 
BioStar tilbyr to typer fingeravtrykk templater: ISO 19794-2 format eller 
Suprema’s proprietære format. Suprema’s format er aktivert som standard. 
Endring av fingeravtrykk templat vil gjøre alle tidligere lagrede templater 
ubrukbare. Derfor er det best å velge et templat før registrering av brukere. For å 
endre fingeravtrykk templat, 

1.  På menylinjen klikk Opsjon > Fingeravtrykk. Dette åpner Fingeravtrykk 
vinduet. 

2. Klikk avmerkingsboksen under “Templat formatvalg” for å velge ISO format. 

3. Klikk Ja for å akseptere advarsel. 

4. Klikk Lagre.
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05 
Tilpasse innstillinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette kapittelet beskriver tilgjengelige innstillinger i BioStar programvaren. BioStar gir 
presis kontroll og kundetilpassing av adgang kontrollsystemet via innstillinger for 
terminalfunksjoner, dør og sone behandling, og brukerkontoer. 

5.1 Tilpasse terminalinnstillinger 
Selv om de fleste terminalinnstillingene er like for BioStation, BioEntry Plus, 
BioLite Net, Xpass, D-Station, og X-Station terminaler, tilbyr terminalene litt 
forskjellige muligheter. Kapitlene som følger beskriver innstillingene for hver 
terminal separat. For adgang til faner beskrevet nedenfor, klikk Terminal i 
snarveifeltet, og klikk en terminal. 

5.1.1 Tilpasse innstillinger for BioStation terminaler 
Avsnittene som følger beskriver tilgjengelige innstillinger for BioStation terminaler. 
Tilpass måten BioStation terminaler fungerer ved å endre innstillingene som 
passer ditt spesielle miljø og driftsbehov. 
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5.1.1.1 Funksjonsmodus fanen 

Funksjonsmodus fanen lar deg endre tid og forskjellige drift modus 
innstillinger for BioStation terminaler. 

 
  BioStation Tid 

-  Dato - velger terminalens dato med nedtrekkskalender. 

-  Tid - innstilling av terminalens tid. 

-  Synkroniser med verts-PC - avmerk denne boksen for å 
synkronisere terminalens tid automatisk med tiden på verts-PC. 

-  Hent tid - hent gjeldende tid som vises på terminalen. 

-  Sett tid - sett tid på terminalen. 

  1:1 Funksjonsmodus - nedtrekksmenyene i dette feltet lar deg 
kontrollere funksjonsmodus etter tidskategorier. For eksempel man 
velge en normal funksjonsmodus for arbeidstider og en strengere 
funksjonsmodus for timer utenom den normale arbeidstiden. Du kan 
angi funksjonsmodus enten per terminal eller per bruker (se kapittel 
5.4.1). Hvis ikke en spesiell modus er spesifisert for en bruker, vil 
funksjonsmodus for terminalen gjelde.  

-  ID/Kort + Fingeravtrykk - sett terminalen til å kreve ID eller kort 
pluss fingeravtrykk autentisering (Alltid eller valgt tidskategori). 

-  ID/Kort + Passord - sett terminalen til å kreve ID eller kort pluss 
passord (Alltid eller valgt tidskategori). 

-  ID/Kort + Fingeravtrykk/Passord - sett terminalen til å kreve ID 
eller kort pluss fingeravtrykk eller passord (Alltid eller valgt 
tidskategori). 
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-  Kun kort - sett terminalen til å kreve kun kort autentisering (Alltid 
eller valgt tidskategori). 

-  ID/Kort + Fingeravtrykk + Passord - sett terminalen til å kreve ID 
eller kort pluss fingeravtrykk pluss passord (Alltid eller valgt 
tidskategori). 

  Mifare (tilgjengelig kun på BioStation Mifare terminaler) 

-  Ikke bruk Mifare - avmerk denne boksen for å deaktivere Mifare-
kort autorisasjon. 

-  Bruk templat på kortet - avmerk denne boksen å bruke templat på 
Mifare-kort for autorisasjon. 

-  Se Mifare layout - klikk denne knappen for å se MIFARE layout 
brukt av terminalen. For mer informasjon om konfigurering av 
MIFARE layouts, se kapittel 3.5.4.6. 

  Kort-ID Format 

-  Format type - velg type prosessering som skal utføres på kort-ID 
data (Normal eller Wiegand). Hvis “Normal” er valgt, blir kort-ID data 
prosessert etter opprinnelig format. Hvis “Wiegand” er valgt, vil 
terminalene tolke kort-ID data i henhold til innstillinger for Wiegand 
formatet. 

-  Byte-rekkefølge - angi om utveksling av kort-ID data mellom kort 
og terminaler etter den mest signifikante byte (MSB) eller minst 
signifikante byte (LSB). 

-  Bit-rekkefølge - angi om utveksling av kort-ID data mellom kort og 
terminaler etter den mest signifikante bit (MSB) eller minst 
signifikante bit (LSB). 

  Andre valg 

-  1:N Tidskategori - velg en tidskategori som kun bruker 
fingeravtrykk for autentisering (Alltid eller valgt tidskategori). 

-  1:N Funksjonsmodus - velg en metode for aktivering av 
fingeravtrykk sensor (Automatisk, Ok/Funksjonstast, eller Ingen). 

-  Personlig modus - sett terminalen til å akseptere personlig 
autentisering (Deaktiver eller Aktiver). Hvis aktivert blir 
funksjonsmodus bestemt av brukers “Personlig autentisering” 
setting, som finnes i Detaljerfanen. Hvis deaktivert blir 
funksjonsmodus bestemt av funksjonsmodus innstillinger i 
terminalen. 

-  Dobbeltmodus - sett terminalen til å kreve autentisering med to 
adgangskort eller fingeravtrykk (Alltid eller valgt tidskategori). 
Timeout for å presentere den andre autentiseringen er 15 sekunder. 
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-  Hurtig identifisering - sett terminalen til å identifisere raskere, ved 
at brukere kun registrerer de 2 første sifrene i bruker-ID og skanner 
et enkelt fingeravtrykk (Aktiver eller Deaktiver). Dette valget prøver 
autentisering av en mindre gruppe av brukere (Bare de med de 2 
første sifre like i bruker-ID) for å øke hastigheten på matching. 
NB: Dette valget støtter ikke Server matching (se 5.1.1.2). Ved bruk av 
funksjonstastene for tidkontroll (se 5.1.1.8), er kun tastene F1-F4 
tilgjengelig (BioStation V1.7 og høyere). 

-  Interphone - sett terminalen til å fungere som intercom for å gi 
kommunikasjon mellom personer på inn og utsiden av døren  
(Ikke bruk eller Bruk). 

5.1.1.2 Fingeravtrykkfanen 

Fingeravtrykkfanen lar deg endre innstillinger for fingeravtrykk 
autentisering på BioStation terminaler. 

 
  Fingeravtrykk 

-  Sikkerhetsnivå - velg sikkerhetsnivå for fingeravtrykk autentisering 
(Normal, Sikret, eller Mest Sikker). Tenk igjennom at når sikkerhets-
nivået heves, så øker også muligheten for falsk avvisning. 

-  Bildekvalitet - velg krav til kvalitetskontroll for fingeravtrykk 
skanninger (Svak, Normal, Streng). Hvis et fingeravtrykk bilde er 
under spesifisert kvalitetsnivå, blir det avvist. 

-  Følsomhet - velg følsomhet for fingeravtrykk skanner (0 til 7).  
Høyere følsomhet vil resultere i lettere innhenting av fingeravtrykk, 
men også øke følsomheten for ekstern støy. 

-  1:N Forsinkelse - velg forsinkelse mellom skanninger ved 
identifisering av fingeravtrykk (0 sek til 10 sek). Forsinkelsen 
hindrer skanner fra å prosessere samme fingeravtrykk mer enn  
1 gang hvis en bruker ikke har fjernet fingeren fra skanner. 

-  1:N Hurtigmodus - sett terminalen til å bruke hurtigmodus for å 
redusere ønsket tid for matching av fingeravtrykk (Automatisk, 
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Normal, Rask, eller Raskest). Automatisk hurtigmodus vil justere 
matching i henhold til antall registrerte templater.  

-  Se bilde - velg å vise eller skjule fingeravtrykk bilder på BioStation 
skjerm(Ja eller Nei). 

-  Skann timeout - velg tiden før fingeravtrykk skanner vil gå i 
timeout (1 sek til 20 sek). Hvis en bruker ikke plasserer en finger på 
terminalen innen timeout perioden, vil autentisering mislykkes. 

-  Matching timeout - velg tiden før terminalen vil gå i timeout under 
forsøk på å identifisere et fingeravtrykk (0 [Uendelig] til 10 sek).  

-  Server matching - aktiver denne innstillingen for å utføre matching 
av fingeravtrykk eller kort ID på BioStar server, isteden for på 
terminalen. Når denne modus er aktivert, vil terminalene sende 
fingeravtrykk templat eller kort-ID til server for å bekrefte en match. 
Denne modus er nyttig når det er fler brukere enn hva som kan 
lastes ned til en terminal eller at brukerinformasjon ikke skal 
distribueres av hensyn til sikkerhet. 

-  Sjekk falsk finger – sett terminalen til å detektere bruke av falske 
fingeravtrykk, eksempel laget av silikon eller gummi, og hindre 
uautorisert adgang. 

  Sjekk duplikate fingeravtrykk - sett terminalen til å avgjøre om et 
skannet fingeravtrykk er registrert tidligere eller ikke. Hvis terminalen 
bestemmer at et fingeravtrykk er registrert tidligere vil ny registrering 
mislykkes. 

5.1.1.3 Nettverksfanen 

Nettverksfanen lar deg endre nettverk og server innstillinger for 
BioStation terminaler. 
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  TCP/IP Setting 

-  LAN type - velg type LAN tilkobling fra nedtrekksmenyen (Deaktiver, 
Ethernet, eller trådløst LAN). 

-  Port - angi en port for terminalen. 

-  WLAN - velg en forhåndsdefinert WLAN konfigurasjon fra 
nedtrekksmenyen. Dette valget er aktivt kun når WLAN er valgt som 
TCP/IP setting. 

-  Endre innstilling - klikk for å angi innstillinger for et trådløst lokalt 
nettverk (WLAN). Dette valget er aktivt kun når WLAN er valgt som 
TCP/IP setting. For mer informasjon om konfigurering av 
innstillinger for en WLAN, se kapittel 3.2.4.1.  

-  Bruk DHCP - marker knappen for å aktivere dynamic host 
configuration protocol (DHCP) for terminalen. 

-  Ikke bruk DHCP - klikk denne radio knappen for å deaktivere 
dynamic host configuration protocol (DHCP) for terminalen. 

-  IP adresse - angi en IP adresse for terminalen. 

-  Subnet - angi en subnet adresse for terminalen. 

-  Gateway - angi a nettverk gateway. 

-  Maks tilkoblinger - angi maksimalt antall tillatte tilkoblinger. 

  Server 

-  Bruk - klikk denne radio knappen for å aktivere server mode. 

-  Ikke bruk - klikk denne radio knappen for å deaktivere server 
innstillinger. 

-  IP adresse - angi en IP adresse for BioStar server. 

-  Server port - angi porten brukt å koble til server. 

-  SSL - viser status for SSL for server tilkobling. 

-  Synkroniser tid med server - avmerk denne boksen for å 
synkronisere terminalens tid med tid vedlikeholdt på server. 

  RS485 

-  Modus - velg modus for en terminal koblet via RS485 (Deaktiver, 
Vert, Klient eller PC tilkobling). For mer informasjon om RS485 
modes, se kapitler 3.2.1 og 3.2.2. 

-  Baudrate - velg baud rate for en terminal koblet via RS485 (9600 til 
115200). 

  RS232 - velg baud rate for en terminal koblet via RS232 (9600 til 
115200). 

  USB setting - klikk radio knapper for å tillate eller deaktivere USB 
port på BioStation terminal. 
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5.1.1.4 Adgangskontrollfanen 

Adgangskontrollfanen lar deg endre innstillinger for adgangsbegrensning 
og standard adgangsgrupper for en BioStation terminal. 

 
  Adgangsbegrensning 

-  Tidsbegrenset APB minutter - velg varighet (i minutter) som en 
bruker ikke får lov til å gå inn igjen i et område via terminalen. 
Straks en bruker har fått adgang vil terminalen avvise brukers kort 
eller fingeravtrykk for en periode som spesifiseres her. 

-  Opsjon 1-4 - klikk avmerkingsboks for å angi en periode og angi 
deretter ønsket begrensning i antall ganger inn. 

-  Maks ganger inn - velg det maksimale antall innganger tillatt i løpet 
av angitt periode. 

  Standard gruppe innstilling - velg en adgangsgruppe som skal gjelde 
for nye brukere som ikke har fått tildelt noen annen adgangsgruppe. 

5.1.1.5 Inngangsfanen 

Inngangsfanen viser innstillinger for innganger spesifisert for en 
BioStation terminal. Knapper på bunnen av fanen lar deg legge til, endre, 
eller slette innstillinger for innganger. For å legge til eller endre 
innstillinger, må du angi dem fra Inngang oppsett vinduet. For mer 
informasjon om konfigurering av innganger, se kapittel 3.9.3.2. 
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  Terminal - velg BioStation (eller Sikker I/O) terminal som skal legges 
til eller endres innstillinger for. 

  Port - velg en inngangsport (Inngang 0, Inngang 1, eller Vandal). For 
Sikker I/O terminaler, er valgene: Inngang 0, Inngang 1, Inngang 2, 
Inngang 3. 

  Bryter - klikk radio knapper for å angi den normale stillingen for 
inngangen (N/O - normalt åpen eller N/C - normalt lukket). 

  Funksjon - velg en reaksjon som knyttes til inngangen: 

-  Ikke bruk - inngangen port vil ikke bli overvåket. 

-  Generisk inngang - inngangen blir overvåket for å trigge en aksjon 
(hendelser spesifisert med “Detekter inngang # 0-3” i Utgang oppsett 
vinduet - se kapittel 5.1.1.6). 

-  Nødåpning - åpner dører kontrollert av denne terminalen. Den 
normale åpningstiden blir ignorert og dører vil forbli åpne til en 
operatør sender en “Lukk Dør” kommando via Dør/Sone 
Monitoringfanen (se kapittel 4.4.1). 

-  Kanseller alle alarmer - kanseller alarmer tilhørende med 
terminalen. 

-  Restart terminal - restarte terminalen. 

-  Deaktiver terminal - en deaktivert terminal vil ikke kommunisere 
med BioStar server eller prosessere fingeravtrykk eller kort. For å 
aktivere kommunikasjon på nytt, må administrator angi master 
passordet for en BioStation terminal eller oppgi autentisering lokalt 
på en BioEntry Pluss terminal. 

  Tidskategori - angir når innganger blir overvåket (Alltid eller valgt 
tidskategori). 

  Varighet (ms) - velg varighet (i millisekunder) et inngangssignal må 
vare for å trigge spesifisert reaksjon. 
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5.1.1.6 Utgangsfanen 

Utgangsfanen viser innstillinger for utganger spesifisert for en BioStation 
terminal. Knapper på bunnen av fanen lar deg legge til, endre, eller slette 
utgang innstillinger. For å legge til eller endre innstillinger, må du angi 
dem fra Utgang oppsett vinduet. For mer informasjon om konfigurering av 
utganger, se kapittel 3.9.3.1. 

 
  Terminal type - velg terminal som skal legges til eller endres 

innstillinger for. 

  Port - velg en utgang (Relé 0). For Sikker I/O terminaler, kan 
innstillingene: Relé 0 eller Relé 1 velges. 

  Alarm PÅ Hendelse - angi innstillinger og klikk Legg til for å legge 
hendelsen til Alarm PÅ hendelse listen. Hendelsene aktiverer en alarm. 

-  Hendelse - velg en hendelse som vil aktiverer en alarm 
(Autentisering OK, Autentisering mislyktes, Autentisering varsling, 
Anti-passback mislyktes, Adgang ikke innvilget, Adgang begrenset, 
Admin autentisering OK, Vandalsikring på, Dør åpnet, Dør lukket, Dør 
tvunget åpen, Dør holdt åpen, Detekter inngang #0-3). 

-  Terminal - sett terminalen som skal overvåke en alarm hendelse. 

-  Signalvalg - velg en signalinnstilling som du har konfigurert 
tidligere på menylinjen (Opsjon > Hendelser > Innstillinger 
utgang).  

-  Prioritet - velg en prioritet for hendelsen. Bare en hendelse med en 
lik eller høyere prioritet (1 er høyest) kan overstyre en tidligere 
hendelse. For eksempel, en alarm på (aktivert) hendelse med en 
prioritet på 2 kan kanselleres kun med en alarm av (deaktivere) 
hendelse med en prioritet på 1 eller 2.  
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  Alarm AV Hendelse - angi innstillinger og klikk Legg til for å legge 
hendelsen til Alarm AV hendelse listen. Deaktiverer en alarm. 

-  Hendelse - velg en hendelse som vil deaktiverer en alarm 
(Autentisering OK, Autentisering mislyktes, Autentisering varsling, 
Anti-passback mislyktes, Adgang ikke innvilget, Adgang begrenset, 
Admin autentisering OK, Vandalsikring på, Dør åpnet, Dør lukket, Dør 
tvunget åpen, Dør holdt åpen, Detekter inngang #0-3). 

-  Terminal - sett terminalen som skal overvåke en alarm hendelse. 

-  Prioritet - velg en prioritet for hendelsen. Bare en hendelse med en 
lik eller høyere prioritet (1 er høyest) kan overstyre en tidligere 
hendelse. For eksempel, en alarm på (aktivert) hendelse med en 
prioritet på 2 kan kanselleres kun med en alarm av (deaktivere) 
hendelse med en prioritet på 1 eller 2.  

5.1.1.7 Bilde / Lydfanen 

Bilde / Lydfanen lar deg endre BioStation bilde og lyder. For å lagre 
endringer av bilde eller lyd innstillinger, må du klikke Bruk på bunnen av 
fanen. Du kan også bruke samme innstillinger på andre terminaler ved å 
klikke Bruk på flere. 

 
  Bilde / Lyd 

-  Språk - velg språk på skjermen (Koreansk, Engelsk, eller 
Egendefinert). 

-  Tekstinformasjon - på bunnen av BioStation skjermen (Tid, eller 
Ingen). 

-  Meny timeout - velg tid før skjermen returnerer til startbilde (Aldri, 
10 sek, 20 sek, eller 30 sek). 
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-  Privat melding - aktiver eller deaktiver visning av en privat melding 
på BioStation skjermen (Aktiver eller Deaktiver). Du kan legge til en 
privat melding fra Hendelsefanen i Bruker vinduet: klikk Endre 
privat informasjon, velg Visningsfrekvens og visningsvarighet, angi 
tekst i feltet Privat melding , og klikk Lagre. 

-  Kildefil - velg språk kildefil å bruke for BioStar grensesnitt (Ingen 
endring, Engelsk, Koreansk eller Egendefinert). For å bruke en 
kildefil annet enn Engelsk eller Koreansk, velg Egendefinert og klikk 
(…) knappen for å finne kildefilen. 

-  Bakgrunn - velg type av bakgrunn for BioStation skjermen (Logo, 
Melding, eller Slideshow). Støttede filtyper (JPG, GIF, BMP, og PNG) 
kan ikke være større enn 320x240 piksler. Bare et bilde kan brukes 
som logo eller melding, mens opptil 16 bilder kan vises med fast 
intervall i et slideshow. 

-  Melding - klikk denne knappen for å opprette en melding som vises 
på BioStation skjermen. Etter registrering av melding, kan du klikke 
Bruk for å vises på gjeldende terminal eller Bruk på flere for å vise 
meldingen på flere terminaler. 

-  Volum - velg volum for BioStation terminal (10% til 100%). 

-  Melding timeout - velg tiden som melding om en feil eller en 
bekreftelse vises. 

  Bakgrunnsbilde - klikk denne avmerkingsboksen for å laste opp nye 
bakgrunnsbilder. Klikk pluss tasten (+) for å finne og legge til nye 
bilder. 

  Lyd - klikk avmerkingsboksen for å aktivere og legge til spesielle lyder. 
Klikk en hendelse fra listen og klikk pluss tasten (+) for å finne og 
legge til nye lyder. 
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5.1.1.8 Tidkontrollfanen 

Tidkontrollfanen lar deg konfigurere modus og tasteinnstillinger for en 
BioStation terminal. For å lagre endringer til tidkontroll, må du klikke 
Bruk på bunnen av fanen. Du kan også bruke samme innstillinger på 
andre terminaler ved å klikke Bruk på flere. 

 
  Tidkontroll modus - velg tidkontroll modus: 

- Ikke bruk - deaktiver tidkontrollfunksjoner for denne terminalen. 
- Manuell - brukere må trykke spesifiserte taster hver gang de kommer og går for å 

registrere sine tidkontroll hendelser. 
- Manuell fiks - når en tidkontroll tast er trykket, vil terminalen forbli i samme 

modus til en annen tidkontroll tast er trykket. 
- Auto endring - terminalen endrer automatisk modus i henhold til funksjoner 

spesifisert for en tidskategori. 
- Hendelse fiks - terminalen utfører kun spesifisert tidkontroll funksjon. 

  Tidkontroll tast - angi tastene å bruke for tidkontroll hendelser og 
hendelsestyper tilhørende med dem: 

-  Funksjonstast - velg en funksjonstast fra nedtrekksmenyen for å 
tilknytte en tidkontroll hendelse (F1-F4, 1-9, CALL, 0, eller ESC). 
Hvis du bruker Hendelse fiks modus, kan du klikke 
avmerkingsboksen til høyre for å angi en fast hendelse. 

-  Hendelse tekst - angi en tekst for hendelsen. 

-  Automodus tidskategori - når Auto endring modus brukes, kan 
angi du når modus skal fungere ved å velge en tidskategori i 
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nedtrekksmenyen. For mer informasjon om registrering av 
tidskategori, se kapittel 3.6.1. 

-  Hendelse - velg type av hendelse å knytte til tasten (Ikke bruk, Sjekk 
inn, Sjekk ut, Inn, eller Ut). Inn/Ut gjelder generelle inn/ut 
passeringer i løpet av dagen, Sjekk inn/ut gjelder for stempling inn 
og ut ved arbeidstidens begynnelse og slutt - eller første sjekk-inn 
siste sjekk-ut pr dag. Ved valg av Sjekk inn eller Sjekk ut, kan du 
aktivere ”Regn som normal sjekk-inn/sjekk-ut hendelse”.   

Hvis dette valget er aktivert, vil brukere som aktiverer rette taster bli 
ansett å komme eller slutte på rett tid selv om de faktisk kommer for 
sent eller går for tidlig. Hvis du merker av “Kun resultatet”, vil de 
vises som presise på tidkontroll rapporter men deres arbeidstid blir 
beregnet riktig basert på faktiske tider for stempling inn/ut. Hvis Ut 
er valgt, kan også “Legg til arbeidstid etter denne hendelsen” velges. 
Hvis dette er valgt, vil brukere med aktivering av rette taster bli 
vurdert som på arbeid for resten av arbeidstiden selv om de forlater 
arbeidsstedet for tidlig. 

5.1.1.9 Wiegandfanen 

Wiegandfanen lar deg konfigurere Wiegand formatet for en BioStation 
terminal. Klikk Endre format for å starte Wiegand konfigurasjonshjelper. 
For mer informasjon om å konfigurere Wiegand formatet, se kapittel 3.2.9. 

 
  Wiegand modus - velg modus for Wiegand inngang ved lesing av kort-

ID data (Tradisjonell eller Utvidet). Tradisjonell modus behandler 
tilkoblede RF terminaler som en del av sine vertsterminaler (dette er 
vanlig funksjon i tidligere versjoner av BioStar). Utvidet modus gjør at 
RFID kortlesere vil fungere selvstendig, som lar dem til tilknyttes 
dører inkludert i soner, og logge med egne terminal ID’er. 
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  Wiegand inngang - knytte Wiegand inngang: 

-  Deaktivert - inngangen vil ikke bli brukt. 

-  Wiegand [Kort] - ID-feltet i Wiegand strengen tolkes som en kort-ID. 

-  Wiegand [Bruker] - ID-feltet i Wiegand strengen tolkes som en 
bruker-ID. 

  Wiegand utgang - knytte Wiegand utgang: 

-  Deaktivert - utgangen vil ikke bli brukt. 

-  Wiegand [Kort] - setter inn kort-ID på autentisert bruker i ID-feltet 
av Wiegand strengen. 

-  Wiegand [Bruker] - setter inn bruker-ID på autentisert bruker i ID-
feltet av Wiegand strengen. 

5.1.2 Tilpasse innstillinger for BioEntry Pluss terminaler 
Avsnittene nedenfor beskriver innstillingene tilgjengelig for BioEntry Pluss 
terminaler. Tilpass måten BioEntry Pluss terminaler fungerer ved å endre 
innstillingene som det passer ditt eget miljø og driftsbehov. 

5.1.2.1 Funksjonsmodusfanen 

Funksjonsmodusfanen lar deg endre tid og forskjellige drift modus 
innstillinger for BioEntry Pluss terminaler. 

 

 

  BioEntry Pluss tid 

-  Dato - velger terminalens dato med nedtrekkskalender. 

-  Tid - innstilling av terminalens tid. 

-  Synkroniser med verts-PC - avmerk denne boksen for å 
synkronisere terminalens tid automatisk med tiden på verts-PC. 

-  Hent tid - hent gjeldende tid som vises på terminalen. 
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-  Sett tid - sett tid på terminalen. 

  Autentiseringsmodus - for hvert av følgende valg, klikk tilhørende 
avmerkingsboks for å aktivisere Dobbeltmodus, som krever 
autentiseringer av 2 brukere for å få adgang til en dør. 

-  All - sett terminalen til å akseptere alle typer av autentisering (Alltid 
eller valgt tidskategori). 

-  Kort + Fingeravtrykk - sett terminalen til å kreve kort pluss 
fingeravtrykk autentisering (Alltid eller valgt tidskategori). 

-  Bare Fingeravtrykk - sett terminalen til å kreve kun fingeravtrykk 
autentisering (Alltid eller valgt tidskategori). 

-  Kun kort - sett terminalen til å kreve kun kort autentisering (Alltid 
eller valgt tidskategori). 

-  Personlig modus - sett terminalen til å akseptere personlig 
autentisering (Deaktiver eller Aktiver). Hvis aktivert blir 
funksjonsmodus for bruker bestemt av brukers innstilling for 
autentisering (Personlig modus), som er plassert på Detaljerfanen i 
Brukervinduet. Hvis deaktivert blir funksjonsmodus bestemt av 
funksjonsmodus innstillinger i terminalen. 

-  Dobbeltmodus - sett terminalen til å kreve autentisering av 2 
brukere innen en tidskategori (Alltid eller valgt tidskategori). 

  Mifare/iCLASS (tilgjengelig på aktuelle versjoner) 

Bio Entry Pluss Mifare terminaler: 

-  Ikke bruk kort - avmerk denne boksen for å deaktivere Mifare-kort 
autorisasjon. 

-  Kortlesermodus - velg type kortautentiseringsmodus (Mifare 
Templat eller Mifare CSN kun)  

-  Se Mifare layout - klikk denne knappen for å konfigurere MIFARE 
layout brukt av terminalen. For mer informasjon om konfigurering 
av MIFARE layouts, se kapittel 3.5.4.6. 

Bio Entry Pluss iCLASS terminaler: 

-  Ikke bruk kort - avmerk denne boksen for å deaktivere iCLASS eller 
FeliCa kort autorisasjon. 

-  Kortlesermodus – velg type av kort autentisering modus (iCLASS 
Templat, iCLASS CSN kun, eller FeliCa CSN kun). 

-  Se kort-layout - klikk denne knappen for å konfigurere iCLASS 
layout brukt av terminalen. For mer informasjon om å konfigurere 
iCLASS layouts, se kapittel 3.5.4.7. 
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  Kort-ID Format 

-  Format type - velg type pre-prosessering som skal utføres på kort-
ID data (Normal eller Wiegand). Hvis “Normal” er valgt, blir kort-ID 
data prosessert etter opprinnelig format. Hvis “Wiegand” er valgt, vil 
terminalene tolke kort-ID data i henhold til innstillinger for Wiegand 
formatet. 

-  Byte-rekkefølge - angi om utveksling av kort-ID data mellom kort 
og terminaler etter den mest signifikante byte (MSB) eller minst 
signifikante byte (LSB). 

-  Bit-rekkefølge - angi om utveksling av kort-ID data mellom kort og 
terminaler etter den mest signifikante bit (MSB) eller minst 
signifikante bit (LSB). 

5.1.2.2 Fingeravtrykkfanen 

Fingeravtrykkfanen lar deg endre innstillinger for fingeravtrykk 
autentisering på BioEntry Pluss terminaler. 

 
  Fingeravtrykk 

-  Sikkerhetsnivå - velg sikkerhetsnivå å bruke for fingeravtrykk 
autentisering (Normal, Sikret, eller Mest Sikker). Tenk igjennom at 
når sikkerhetsnivået er hevet, så øker også muligheten for falsk 
avvisning. 

-  Skann timeout - velg tiden før fingeravtrykk skanner vil gå i 
timeout (1 sek til 20 sek). Hvis en bruker ikke plasserer en finger på 
terminalen innen timeout perioden, vil autentisering mislykkes. 

-  Server Matching - aktiver denne innstillingen for å utføre matching 
av fingeravtrykk eller kort ID på BioStar server, isteden for på 
terminalen. Når denne modus er aktivert, terminalene vil sende 
fingeravtrykk templat eller kort ID til server for å bekrefte en match. 
Denne modus er nyttig når det er flere brukere enn hva som kan 
lastes ned til en terminal eller at brukerinformasjon ikke skal 
distribueres av hensyn til sikkerhet. 
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-  1:N Hurtigmodus - sett terminalen til å bruke Hurtigmodus for å 
redusere ønsket tid for matching av fingeravtrykk (Automatisk, 
Normal, Rask, eller Raskest). Hurtigmodus Automatisk vil justere 
matching i henhold til antall registrerte templater. 

-  Matching Timeout - velg tiden før terminalen vil gå i timeout under 
forsøk på å identifisere et fingeravtrykk (0 [Uendelig] til 10 sek). 

-  Sjekk falsk finger – sett terminalen til å detektere bruke av falske 
fingeravtrykk, eksempel laget av silikon eller gummi, og hindre 
uautorisert adgang. 

5.1.2.3 Nettverksfanen 

Nettverksfanen lar deg endre nettverk og server innstillinger for BioEntry 
Pluss terminaler. 

 
  TCP/IP 

-  Bruk DHCP - marker knappen for å aktivere dynamic host 
configuration protocol (DHCP) for terminalen. 

-  Ikke bruk DHCP - klikk denne radio knappen for å deaktivere 
dynamic host configuration protocol (DHCP) for denne terminal. 

-  IP adresse - angi en IP adresse for terminalen. 

-  Subnet - angi en subnet adresse for terminalen. 

-  Gateway - angi en nettverk gateway. 

-  Port - angi en port for terminalen. 

  Server 

-  Bruk - klikk denne radio knappen å bruke spesifisert server 
innstillinger. 

-  Ikke bruk - klikk denne radio knappen for å deaktivere server 
innstillinger. 
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-  IP adresse - angi en IP adresse for BioStar server. 

-  Synkroniser tid med server - avmerk denne boksen for å 
synkronisere terminalens tid med tid vedlikeholdt på server. 

  Støtte for 100Base-T - dette valget lar deg aktivere eller deaktivere en 
rask Ethernet tilkobling for terminalen. Når aktivert vil terminalen 
oppdage Ethernet nettverk og automatisk etablere best tilkobling. Hvis 
dette ikke er aktivert vil terminalen prøve å etablere en 10Base-T 
Ethernet tilkobling. 

-  Bruk - avmerk for å aktivere 100base-T tilkobling for terminalen. 

-  Ikke bruk - avmerk for å deaktivere 100base-T tilkobling for 
terminalen. 

  RS485 

-  Modus - velg modus for en terminal koblet via RS485 (Deaktiver, 
Vert, Klient eller PC tilkobling). 

-  Baudrate - velg baud rate for en terminal koblet via RS485 (9600 til 
115200). 

5.1.2.4 Adgangskontrollfanen 

Adgangskontrollfanen lar deg endre innstillinger for adgangsbegrensning 
og standard adgangsgrupper, og Tidkontroll modus innstillinger for en 
BioEntry Pluss terminal. 

 
  Adgangsbegrensning 

-  Tidsbegrenset APB minutter - velg varighet (i minutter) som en 
bruker ikke får lov til å gå inn igjen i et område via terminalen. 
Straks en bruker har fått adgang vil terminalen avvise brukers kort 
eller fingeravtrykk for en periode som spesifiseres her. 

-  Opsjon 1-4 - klikk avmerkingsboks for å angi en periode og angi 
deretter ønsket begrensning i antall ganger inn. 
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-  Maks ganger inn - velg det maksimale antall innganger tillatt i løpet 
av angitt periode. 

  Standard valg adgangsgruppe- velg en adgangsgruppe som skal 
gjelde for nye brukere som ikke har fått tildelt noen annen 
adgangsgruppe. 

  Automatisk tidkontrollmodus  

- Tidkontrollmodus - velg tidkontroll modus for terminalen 
(Deaktiver, Fast Inn, Fast Ut, og Automatisk). 

- Tidskategori inn - når Automatisk tidkontrollmodus er valgt, angi 
når det skal registreres hendelser med valg av en tidskategori 
(Alltid eller ønsket tidskategori) i nedtrekksmenyen. For mer 
informasjon om registrering av tidskategori, se kapittel 3.6.1. 

- Tidskategori ut - når Automatisk tidkontrollmodus er valgt, angi 
når det skal registreres hendelser med valg av en tidskategori 
(Alltid eller ønsket tidskategori) i nedtrekksmenyen. For mer 
informasjon om registrering av tidskategori, se kapittel 3.6.1. 

- Innregistrering tekst - velg en tekst for sjekk-inn. 
- Utregistrering tekst - velg en tekst for sjekk-ut. 

5.1.2.5 Inngangsfanen 

Inngangsfanen viser innstillinger for innganger du har spesifisert for en 
BioEntry Pluss terminal. Knapper på bunnen av fanen lar deg legge til, 
endre, eller slette innstillinger for innganger. For å legge til eller endre 
innstillinger, må du angi dem fra Inngang oppsett vinduet. For mer 
informasjon om konfigurering av innganger, se kapittel 3.9.3.2. 

 
  Terminal - velg BioEntry Pluss (eller Sikker I/O) terminal som skal 

legges til eller endres innstillinger for. 

  Port - velg en inngangsport (Inngang 0, Inngang 1, eller Vandal). For 
Sikker I/O terminaler, er valgene: Inngang 0, Inngang 1, Inngang 2, 
Inngang 3. 
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  Bryter - klikk radio knapper for å angi den normale stillingen for 
inngangen (N/O - normalt åpen eller N/C - normalt lukket). 

  Funksjon - velg en reaksjon som knyttes til inngangen: 

-  Ikke bruk - inngangen port vil ikke bli overvåket. 

-  Generisk inngang - inngangen blir overvåket for å trigge en aksjon 
(hendelser spesifisert med “Detekter inngang # 0-3” i Utgang oppsett 
vinduet - se kapittel 5.1.2.6). 

-  Nødåpning - åpner dører kontrollert av denne terminalen. Den 
normale åpningstiden blir ignorert og dører vil forbli åpne til en 
operatør sender en “Lukk Dør” kommando via Dør/Sone 
Monitoringfanen (se kapittel 4.4.1). 

-  Kanseller alle alarmer - kanseller alarmer tilhørende med 
terminalen. 

-  Restart terminal - restarte terminalen. 

-  Deaktiver terminal - en deaktivert terminal vil ikke kommunisere 
med BioStar server eller prosessere fingeravtrykk eller kort. For å 
aktivere kommunikasjon på nytt, må administrator angi master 
passordet for en BioStation terminal eller oppgi autentisering lokalt 
på en BioEntry Pluss terminal. 

  Tidskategori - for reaksjoner på inngangen (Alltid eller valgt 
tidskategori). 

  Varighet (ms) - velg varighet (i millisekunder) et inngangssignal må 
vare for å trigge spesifisert reaksjon. 
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5.1.2.6 Utgangsfanen 

Utgangsfanen viser innstillinger for utganger spesifisert for en BioEntry 
Pluss terminal. Knapper på bunnen av fanen lar deg legge til, endre, eller 
slette utgang innstillinger. For å legge til eller endre innstillinger, må du 
angi dem fra Utgang oppsett vinduet. For mer informasjon om 
konfigurering av utganger, se kapittel 3.9.3.1. 

 
  Terminal type - velg terminal som skal legges til eller endres 

innstillinger for. 

  Port - velg en utgang (Relé 0). For Sikker I/O terminaler, kan 
innstillingene: Relé 0 eller Relé 1 velges. 

  Alarm PÅ Hendelse - angi innstillinger og klikk Legg til for å legge 
hendelsen til Alarm PÅ hendelse listen. Disse hendelsene vil aktivere 
en alarm. 

-  Hendelse - velg en hendelse som vil aktiverer en alarm 
(Autentisering OK, Autentisering mislyktes, Autentisering varsling, 
Anti-passback mislyktes, Adgang ikke innvilget, Adgang begrenset, 
Admin autentisering OK, Vandalsikring på, Dør åpnet, Dør lukket, Dør 
tvunget åpen, Dør holdt åpen, eller Detekter inngang #0-3). 

-  Terminal - sett terminalen som skal overvåke en alarm hendelse. 

-  Signalvalg - velg en signalinnstilling som du har konfigurert 
tidligere på menylinjen (Opsjon > Hendelser > Innstillinger 
utgang). 

-  Prioritet - velg en prioritet for hendelsen. Bare en hendelse med en 
lik eller høyere prioritet (1 er høyest) kan overstyre en tidligere 
hendelse. For eksempel, en alarm på (aktivert) hendelse med en 
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prioritet på 2 kan kanselleres kun med en alarm av (deaktivere) 
hendelse med en prioritet på 1 eller 2. 

  Alarm AV hendelse - angi innstillinger og klikk Legg til for å legge 
hendelsen til Alarm AV hendelse list. Disse hendelser vil deaktivere en 
alarm. 

-  Hendelse - velg en hendelse som vil deaktiverer en alarm 
(Autentisering OK, Autentisering mislyktes, Autentisering varsling, 
Anti-passback mislyktes, Adgang ikke innvilget, Adgang begrenset, 
Admin autentisering OK, Vandalsikring på, Dør åpnet, Dør lukket, Dør 
tvunget åpen, Dør holdt åpen, eller Detekter inngang #0-3). 

-  Terminal - sett terminalen som skal overvåke en alarm hendelse. 

-  Prioritet - velg en prioritet for hendelsen. Bare en hendelse med en 
lik eller høyere prioritet (1 er høyest) kan overstyre en tidligere 
hendelse. For eksempel, en alarm PÅ hendelse (aktivere) kan 
overstyres kun med en alarm AV (deaktivere) hendelse med en 
prioritet av 1 eller 2. 

5.1.2.7 Programmeringskortfanen 

Programmeringskortfanen lar deg lagre programmeringskort. For mer 
informasjon om programmeringskort, se kapittel 3.2.5.1. 

 
  Kort-ID - angi kort-ID eller klikk Les kort og plasser et 

programmeringskort på kortleser for å fylle inn feltet automatisk. 

  Kommando - velg kommando kortet skal utstedes for (Registrer kort, 
Slett kort, eller Slette alle kort).  
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5.1.2.8 Bilde / Lydfanen 

Bilde / Lydfanen lar deg endre LED og lydsignaler for hendelser. For å 
lagre endringer til innstillingene, må du klikke Oppdater i tilhørende felt 
for hver hendelse. 

 
  Hendelse - angi hendelse med valg i nedtrekksmenyen. 

  LED - velg LED-signal for den valgte hendelsen. 

-  Antall - angi et antall LED signalsykluser for spesifisert hendelse. 
Angi “0” for en evig loop eller “-1” for å deaktivere LED.  

-  Farger - angi opptil tre farger fra nedtrekksmenyen. LED vil lyse i 
fargenes rekkefølge, fra øverst til nederst. Ved siden av hver farge 
angi varighet (i millisekunder) som LED skal lyse i valgt farge og 
varighet (i millisekunder) som LED må være av før neste farge i 
syklusen skal lyse. 

  Lydsignal - velg lydsignal for den valgte hendelsen. 

-  Antall - angi et antall lydsignalsykluser for spesifisert hendelse. 
Angi “0” for en evig loop eller “-1” for å deaktivere lydsignal. 

-  Volum - velg opptil tre signalvolumer fra nedtrekksmenyen (Lav, 
Middels, eller Høy). Summeren vil spille med innstilte volumer i 
rekkefølge, fra øverst til nederst. Ved siden av hvert volum, angi 
varighet (i millisekunder) som summeren skal holde valgt volum og 
varighet (i millisekunder) som summeren må være av før den skifter 
til neste volum. 

-  Fade ut - velg volum å fade ut før neste volum i syklusen ved å 
klikke avmerkingsboksen. 
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5.1.2.9 Wiegandfanen  

Wiegandfanen lar deg konfigurere Wiegand formatet for en BioEntry Pluss 
terminal. Klikk Endre format for å starte Wiegand konfigurasjonshjelper. 
For å aktivere Wiegand funksjonen for en BioEntry Pluss terminal, klikk 
avmerkingsboksen til høyre på toppen av fanen. For mer informasjon om 
å konfigurere Wiegand formatet, se kapittel 3.2.9. 

 
  Wiegand Modus - velg modus for Wiegand inngang ved lesing av kort-

ID data (Tradisjonell eller Utvidet). Tradisjonell modus behandler 
tilkoblede RF terminaler som en del av sine vertsterminaler (dette er 
vanlig funksjon i tidligere versjoner av BioStar). Utvidet modus gjør at 
RFID kortlesere vil fungere selvstendig, som lar dem til tilknyttes 
dører inkludert i soner, og logge med egne terminal ID’er. 

  Wiegand inngang - knytte Wiegand inngang: 

-  Deaktivert - inngangen vil ikke bli brukt. 

-  Wiegand [Kort] - ID-feltet i Wiegand strengen tolkes som en kort-ID. 

-  Wiegand [Bruker] - ID-feltet i Wiegand strengen tolkes som en 
bruker-ID. 

  Wiegand utgang - knytte Wiegand utgang: 

-  Deaktivert - utgangen vil ikke bli brukt. 

-  Wiegand [Kort] - setter inn kort-ID på autentisert bruker i ID-feltet 
av Wiegand strengen. 

-  Wiegand [Bruker] - setter inn bruker-ID på autentisert bruker i ID-
feltet av Wiegand strengen. 
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5.1.3 Tilpasse innstillinger for BioLite Net terminaler 
Avsnittene som følger beskriver tilgjengelige innstillinger for BioLite Net terminaler. 
Tilpass måten BioLite Net terminaler fungerer ved å endre innstillingene til suit 
din spesielle miljø og driftsbehov. 

5.1.3.1 Funksjonsmodusfanen 

Funksjonsmodusfanen lar deg endre tid og forskjellige drift modus 
innstillinger for BioLite Net terminaler. 

 
  BioLiteNet Tid 

-  Dato - velger terminalens dato med nedtrekkskalender. 

-  Tid - innstilling av terminalens tid. 

-  Synkroniser med verts-PC - avmerk denne boksen for å 
synkronisere terminalens tid automatisk med tiden på verts-PC. 

-  Hent tid - hent gjeldende tid som vises på terminalen. 

-  Sett tid - sett tid på terminalen. 

  Sensor Mode 

-  Alltid på - sett sensoren på terminalen til alltid å være tilgjengelig 
(Alltid, Deaktivert eller tidskategori). 

-  Med ID - sett sensoren på terminalen til å være tilgjengelig kun etter 
en gyldig ID er angitt (Alltid, Deaktivert eller tidskategori). 

-  Med OK - sett sensoren på terminalen til å være tilgjengelig kun 
etter OK tasten er trykket (Alltid, Deaktivert eller tidskategori). 
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  Autentiseringsmodus - for hvert av følgende valg, klikk tilhørende 
avmerkingsboks for å aktivisere Dobbeltmodus, som krever 
verifisering av 2 brukerautentiseringer for å få adgang til en dør. 

-  Fingeravtrykk Bare - sett terminalen til å kreve fingeravtrykk kun 
autentisering (Alltid, Deaktivert eller tidskategori). 

-  Passord Bare - sett terminalen til å kreve passordet kun 
autentisering (Alltid, Deaktivert eller tidskategori). 

-  Fingeravtrykk/Passord - sett terminalen til å kreve fingeravtrykk 
eller passord (Alltid, Deaktivert eller tidskategori). 

-  Fingeravtrykk+Passord - sett terminalen til å kreve fingeravtrykk 
pluss passord (Alltid, Deaktivert eller tidskategori). 

-  Kun kort - sett terminalen til å kreve kun kort autentisering (Alltid, 
Deaktivert eller tidskategori). 

-  Personlig modus - sett terminalen til å akseptere personlig 
autentisering (Deaktiver eller Aktiver). Hvis aktivert blir 
funksjonsmodus bestemt av brukers “Personlig autentisering” 
setting, som finnes i Detaljerfanen. Hvis deaktivert blir 
funksjonsmodus bestemt av funksjonsmodus innstillinger i 
terminalen. 

  Mifare 

-  Ikke bruk Mifare - avmerk boksen for å deaktivere Mifare-kort. 

-  Bruk templat på kortet - avmerk denne boksen å bruke templat på 
Mifare-kort for autorisasjon. 

-  Se Mifare layout - klikk denne knappen til konfigurere MIFARE 
layout brukt av terminalen. For mer informasjon om konfigurering 
av MIFARE layouts, se kapittel 3.5.4.6. 

  Kort-ID Format 

-  Format type - velg type pre-prosessering som skal utføres på kort-
ID data (Normal eller Wiegand). Hvis “Normal” er valgt, blir kort-ID 
data prosessert etter opprinnelig format. Hvis “Wiegand” er valgt, vil 
terminalene tolke kort-ID data i henhold til innstillinger for Wiegand 
formatet. 

-  Byte-rekkefølge - angi om utveksling av kort-ID data mellom kort 
og terminaler etter den mest signifikante byte (MSB) eller minst 
signifikante byte (LSB). 

-  Bit-rekkefølge - angi om utveksling av kort-ID data mellom kort og 
terminaler etter den mest signifikante bit (MSB) eller minst 
signifikante bit (LSB). 
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5.1.3.2 Fingeravtrykkfanen 

Fingeravtrykkfanen lar deg endre innstillinger for fingeravtrykk 
autentisering på BioLite Net terminaler. 

 
  Fingeravtrykk 

-  Sikkerhetsnivå - velg sikkerhetsnivå å bruke for fingeravtrykk 
autentisering (Normal, Sikret, eller Mest Sikker). Tenk igjennom at 
når sikkerhetsnivået er hevet, så øker også muligheten for falsk 
avvisning. 

-  Skann timeout - velg tiden før fingeravtrykk skanner vil gå i 
timeout (1 sek til 20 sek). Hvis en bruker ikke plasserer en finger på 
terminalen innen timeout perioden, vil autentisering mislykkes. 

-  Server Matching - aktiver denne innstillingen for å utføre matching 
av fingeravtrykk eller kort ID på BioStar server, isteden for på 
terminalen. Når denne modus er aktivert, terminalene vil sende 
fingeravtrykk templat eller kort ID til server for å bekrefte en match. 
Denne modus er nyttig når det er flere brukere enn hva som kan 
lastes ned til en terminal eller at brukerinformasjon ikke skal 
distribueres av hensyn til sikkerhet. 

-  1:N Hurtigmodus - sett terminalen til å bruke Hurtigmodus til 
redusere ønsket tid for matching av fingeravtrykk (Automatisk, 
Normal, Rask, eller Raskest). Hurtigmodus Automatisk vil justere 
matching i henhold til antall registrerte templater. 

-  Matching Timeout - velg tiden før terminalen vil gå i timeout under 
forsøk på å identifisere et fingeravtrykk (0 [Uendelig] til 10 sek). 

-  Sjekk falsk finger – sett terminalen til å detektere bruke av falske 
fingeravtrykk, eksempel laget av silikon eller gummi, og hindre 
uautorisert adgang. 
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5.1.3.3 Nettverksfanen 

Nettverksfanen lar deg endre nettverk og server innstillinger for BioLite 
Net terminaler. 

 
  TCP/IP 

-  Bruk DHCP - marker knappen for å aktivere dynamic host 
configuration protocol (DHCP) for terminalen. 

-  Ikke bruk DHCP - avmerk til deaktivere dynamic host configuration 
protocol (DHCP) for denne terminal. 

-  IP adresse - angi en IP adresse for terminalen. 

-  Subnet - angi en subnet adresse for terminalen. 

-  Gateway - angi en nettverk gateway. 

-  Port - angi en port for terminalen. 

  Server 

-  Bruk - avmerk å bruke spesifisert server innstillinger. 

-  Ikke bruk - avmerk til deaktivere server innstillinger. 

-  IP adresse - angi en IP adresse for BioStar server. 

-  Synkroniser tid med server - avmerk denne boksen for å 
synkronisere terminalens tid med tid vedlikeholdt på server. 

  Støtte for 100Base-T - dette valget lar deg aktivere eller deaktivere en 
rask Ethernet tilkobling for terminalen. Når aktivert vil terminalen 
oppdage Ethernet nettverk og automatisk etablere best tilkobling. Hvis 
dette ikke er aktivert vil terminalen prøve å etablere en 10Base-T 
Ethernet tilkobling. 

-  Bruk - avmerk for å aktivere 100base-T tilkobling for terminalen. 

-  Ikke bruk - merk av for å deaktivere 100base-T tilkobling for 
terminalen. 

  RS485 
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-  Modus - velg modus for en terminal koblet via RS485 (Deaktiver, 
Vert, Klient eller PC tilkobling). 

-  Baudrate - velg baud rate for en terminal koblet via RS485 (9600 til 
115200). 

5.1.3.4 Adgangskontrollfanen 

Adgangskontrollfanen lar deg endre innstillinger for adgangsbegrensning 
og standard adgangsgrupper for en BioLite Net terminal. 

 
  Adgangsbegrensning 

-  Tidsbegrenset APB minutter - velg varighet (i minutter) som en 
bruker ikke får lov til å gå inn igjen i et område via terminalen. 
Straks en bruker har fått adgang vil terminalen avvise brukers kort 
eller fingeravtrykk for en periode som spesifiseres her. 

-  Opsjon 1-4 - klikk avmerkingsboks for å angi en periode og angi 
deretter ønsket begrensning i antall ganger inn. 

-  Maks ganger inn - velg det maksimale antall innganger tillatt i løpet 
av angitt periode. 

  Standard valg adgangsgruppe- velg en adgangsgruppe som skal 
gjelde for nye brukere som ikke har fått tildelt noen annen 
adgangsgruppe. 
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5.1.3.5 Inngangsfanen 

Inngangsfanen viser innstillinger for innganger du har spesifisert for en 
BioLite Net terminal. Knapper på bunnen av fanen lar deg legge til, endre, 
eller slette innstillinger for innganger. For å legge til eller endre 
innstillinger, må du angi dem fra Inngang oppsett vinduet. For mer 
informasjon om konfigurering av innganger, se kapittel 3.9.3.2. 

 
  Terminal - velg BioLite Net (eller Sikker I/O) terminal som skal legges 

til eller endres innstillinger for. 

  Port - velg en inngangsport (Inngang 0, Inngang 1, eller Vandal). For 
Sikker I/O terminaler, er valgene: Inngang 0, Inngang 1, Inngang 2, 
Inngang 3. 

  Bryter - klikk radio knapper for å angi den normale stillingen for 
inngangen (N/O - normalt åpen eller N/C - normalt lukket). 

  Funksjon - velg en reaksjon som knyttes til inngangen: 

-  Ikke bruk - inngangen port vil ikke bli overvåket. 

-  Generisk inngang - inngangen blir overvåket for å trigge en aksjon 
(hendelser spesifisert med “Detekter inngang # 0-3” i Utgang oppsett 
vinduet - se kapittel 5.1.3.6). 

-  Nødåpning - åpner dører kontrollert av denne terminalen. Den 
normale åpningstiden blir ignorert og dører vil forbli åpne til en 
operatør sender en “Lukk Dør” kommando via Dør/Sone 
Monitoringfanen (se kapittel 4.4.1). 

-  Kanseller alle alarmer - kanseller alarmer tilhørende med terminalen. 

-  Restart terminal - restarte terminalen. 

-  Deaktiver terminal - en deaktivert terminal vil ikke kommunisere 
med BioStar server eller prosessere fingeravtrykk eller kort. For å 
aktivere kommunikasjon på nytt, må administrator angi master 
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passordet for en BioStation terminal eller oppgi autentisering lokalt 
på en BioLite Net terminal. 

  Tidskategori - for aksjoner på inngangen (Alltid eller valgt 
tidskategori). 

  Varighet (ms) - velg varighet (i millisekunder) et inngangssignal må 
vare for å trigge spesifisert reaksjon. 

5.1.3.6 Utgangsfanen 

Utgangsfanen viser innstillinger for utganger spesifisert for en BioLite Net 
terminal. Knapper på bunnen av fanen lar deg legge til, endre, eller slette 
utgang innstillinger. For å legge til eller endre innstillinger, må du angi 
dem fra Utgang oppsett vinduet. For mer informasjon om konfigurering av 
utganger, se kapittel 3.9.3.1. 

 
  Terminal type - velg terminal som skal legges til eller endres 

innstillinger for. 

  Port - velg en utgang (Relé 0). For Sikker I/O terminaler, kan 
innstillingene: Relé 0 eller Relé 1 velges. 

  Alarm PÅ Hendelse - angi innstillinger og klikk Legg til for å legge 
hendelsen til listen. Disse hendelsene vil aktivere en alarm. 

-  Hendelse - velg en hendelse som vil aktiverer en alarm 
(Autentisering OK, Autentisering mislyktes, Autentisering varsling, 
Anti-passback mislyktes, Adgang ikke innvilget, Adgang begrenset, 
Admin autentisering OK, Vandalsikring på, Dør åpnet, Dør lukket, Dør 
tvunget åpen, Dør holdt åpen, eller Detekter inngang #0-3). 

-  Terminal - sett terminalen som skal overvåke en alarm hendelse. 
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-  Signalvalg - velg en signalinnstilling som du har konfigurert 
tidligere på menylinjen (Opsjon > Hendelser > Innstillinger 
utgang). 

-  Prioritet - velg en prioritet for hendelsen. Bare en hendelse med en 
lik eller høyere prioritet (1 er høyest) kan overstyre en tidligere 
hendelse. For eksempel, en alarm på (aktivert) hendelse med en 
prioritet på 2 kan kanselleres kun med en alarm av (deaktivere) 
hendelse med en prioritet på 1 eller 2. 

  Alarm AV hendelse - angi innstillinger og klikk Legg til for å legge 
hendelsen til Alarm AV hendelse list. Disse hendelser vil deaktivere en 
alarm. 

- Hendelse - velg en hendelse som vil deaktiverer en alarm 
(Autentisering OK, Autentisering mislyktes, Autentisering varsling, 
Anti-passback mislyktes, Adgang ikke innvilget, Adgang begrenset, 
Admin autentisering OK, Vandalsikring på, Dør åpnet, Dør lukket, 
Dør tvunget åpen, Dør holdt åpen, eller Detekter inngang #0-3). 

- Terminal - sett terminalen som skal overvåke en alarm hendelse. 
- Prioritet - velg en prioritet for hendelsen. Bare en hendelse med 

en lik eller høyere prioritet (1 er høyest) kan overstyre en tidligere 
hendelse. For eksempel, en alarm PÅ hendelse (aktivere) kan 
overstyres kun med en alarm AV (deaktivere) hendelse med en 
prioritet av 1 eller 2. 

5.1.3.7 Bilde / Lydfanen 

Bilde / Lydfanen lar deg endre LED og lydsignaler for hendelser. For å 
lagre endringer til innstillingene, må du klikke Oppdater i tilhørende felt 
for hver hendelse. Du kan også tilpasse språk brukt på terminalen display. 
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  Hendelse - angi hendelse med valg i nedtrekksmenyen. 

  LED - velg LED-signal for den valgte hendelsen. 

-  Antall - angi et antall LED signalsykluser for spesifisert hendelse. 
Angi “0” for en evig loop eller “-1” for å deaktivere LED.  

-  Farger - angi opptil tre farger fra nedtrekksmenyen. LED vil lyse i 
fargenes rekkefølge, fra øverst til nederst. Ved siden av hver farge 
angi varighet (i millisekunder) som LED skal lyse i valgt farge og 
varighet (i millisekunder) som LED må være av før neste farge i 
syklusen skal lyse. 

  Lydsignal - velg lydsignal for den valgte hendelsen. 

-  Antall - angi et antall LED signalsykluser for spesifisert hendelse. 
Angi “0” for en evig loop eller “-1” for å deaktivere LED. 

-  Volum - velg opptil tre signalvolumer fra nedtrekksmenyen (Lav, 
Middels, eller Høy). Summeren vil spille med innstilte volumer i 
rekkefølge, fra øverst til nederst. Ved siden av hvert volum, angi 
varighet (i millisekunder) som summeren skal holde valgt volum og 
varighet (i millisekunder) som summeren må være av før den skifter 
til neste volum. 

-  Fade ut - velg volum å fade ut før neste volum i syklusen ved å 
klikke avmerkingsboksen. 

  Språk - velg språk på skjermen (Koreansk, Engelsk, eller 
Egendefinert). 

  Kildefil - velg språk kildefil å bruke for BioStar grensesnitt ved å 
klikke (…) knappen og finne kildefilen. 
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5.1.3.8 Tidkontrollfanen 

Tidkontrollfanen lar deg konfigurere modus og tasteinnstillinger for en 
BioLite Net terminal. For å lagre endringer til tidkontroll, må du klikke 
Bruk på bunnen av fanen. Du kan også bruke samme innstillinger på 
andre terminaler ved å klikke Bruk på flere. 

 
  Tidkontrollmodus - velg tidkontroll modus: 

- Ikke bruk - deaktiver tidkontrollfunksjoner for denne terminalen. 
- Manuell - brukere må trykke spesifisert tast hver gang de går inn eller ut for å 

registrere sine tidkontroll hendelser. 
- Manuell fiks - når en tidkontroll tast er trykket, vil terminalen forbli i samme 

modus til en annen tidkontroll tast er trykket. 
- Auto endring - terminalen endrer automatisk modus i henhold til funksjoner 

spesifisert for en tidskategori. 
- Hendelse fiks - terminalen utfører kun spesifisert tidkontroll funksjon. 

  Tidkontroll tast - angi tastene å bruke for tidkontroll hendelser og 
hendelsestyper tilhørende med dem: 

-  Funksjonstast - velg en funksjonstast fra nedtrekksmenyen til 
knytte en tidkontroll hendelse (*1-*15). Hvis du bruker Hendelse fiks 
modus, kan du klikk avmerkingsboksen til høyre for å angi en 
reservert hendelse. 

-  Hendelse tekst - angi en tekst for hendelsen. 

- Automodus tidskategori - når Auto endring modus brukes, kan 
angi du når modus skal fungere ved å velge en tidskategori i 
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nedtrekksmenyen. For mer informasjon om registrering av 
tidskategori, se kapittel 3.6.1. 

-  Hendelse - velg type av hendelse å knytte til tasten (Ikke bruk, Sjekk 
inn, Sjekk ut, Inn, eller Ut). Inn/Ut gjelder generelle inn/ut 
passeringer i løpet av dagen, Sjekk inn/ut gjelder for stempling inn 
og ut ved arbeidstidens begynnelse og slutt - eller første sjekk-inn 
siste sjekk-ut pr dag. Ved valg av Sjekk inn eller Sjekk ut, kan du 
aktivere ”Regn som normal sjekk-inn/sjekk-ut hendelse”.  

Hvis dette valget er aktivert, vil brukere som aktiverer rette taster bli 
ansett å komme eller slutte på rett tid selv om de faktisk kommer for 
sent eller går for tidlig. Hvis du merker av “Kun resultatet”, vil de 
vises som presise på tidkontroll rapporter men deres arbeidstid blir 
beregnet riktig basert på faktiske tider for stempling inn/ut. Hvis Ut 
er valgt, kan også “Legg til arbeidstid etter denne hendelsen” velges. 
Hvis dette er valgt, vil brukere med aktivering av rette taster bli 
vurdert som på arbeid for resten av arbeidstiden selv om de forlater 
arbeidsstedet for tidlig. 

5.1.3.9 Wiegandfanen 

Wiegandfanen lar deg konfigurere Wiegand formatet for en BioLite Net 
terminal. Til forskjell fra BioStation terminaler, kun en Wiegand format 
kan konfigureres at a tid (enten inngang kun eller utgang kun). Klikk 
Endre format for å starte Wiegand konfigurasjonshjelper. For å aktivere 
Wiegand funksjonen for en BioLite Net terminal, klikk avmerkingsboksen 
til høyre på toppen av fanen. For mer informasjon om å konfigurere 
Wiegand formatet, se kapittel 3.2.9. 

 
  Wiegand Modus - velg modus for Wiegand inngang ved lesing av kort-

ID data (Tradisjonell eller Utvidet). Tradisjonell modus vil prosessere 
ID-data fra tilkoblede terminaler og RFID kortlesere på samme måte 
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(dette er vanlig funksjon i tidligere versjoner av BioStar). Utvidet 
modus gjør at RFID kortlesere vil fungere selvstendig, som lar dem til 
tilknyttes dører inkludert i soner, og logge med egne terminal ID’er. 

  Wiegand inngang - knytte Wiegand inngang: 

-  Deaktivert - inngangen vil ikke bli brukt. 

-  Wiegand [Kort] - ID-feltet i Wiegand strengen tolkes som en kort-ID. 

-  Wiegand [Bruker] - ID-feltet i Wiegand strengen tolkes som en 
bruker-ID. 

  Wiegand utgang - knytte Wiegand utgang: 

-  Deaktivert - utgangen vil ikke bli brukt. 

-  Wiegand [Kort] - setter inn kort-ID på autentisert bruker i ID-feltet 
av Wiegand strengen. 

-  Wiegand [Bruker] - setter inn bruker-ID på autentisert bruker i ID-
feltet av Wiegand strengen. 

5.1.4 Tilpasse innstillinger for Xpass terminaler 
Avsnittene nedenfor beskriver innstillingene tilgjengelig for Xpass terminaler. 
Tilpass måten Xpass terminaler fungerer ved å endre innstillingene til å passe ditt 
eget miljø og driftsbehov. 

5.1.4.1 Funksjonsmodusfanen 

Funksjonsmodusfanen lar deg endre tid og forskjellige drift modus 
innstillinger for Xpass terminaler. 

 
  Xpass Tid 

-  Dato - velger terminalens dato med nedtrekkskalender. 

-  Tid - innstilling av terminalens tid. 

-  Synkroniser med verts-PC - avmerk denne boksen for å 
synkronisere terminalens tid automatisk med tiden på verts-PC. 

-  Hent tid - hent gjeldende tid som vises på terminalen. 

-  Sett tid - sett tid på terminalen. 
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  Autentiseringsmodus - for hvert av følgende valg, klikk tilhørende 
avmerkingsboks for å aktivisere Dobbeltmodus, som krever 
verifisering av 2 brukerautentiseringer for å få adgang til en dør. 

-  Kun kort - sett terminalen til å kreve kun kort autentisering (Alltid 
eller valgt tidskategori). 

-  Server Matching - aktiver denne innstillingen til utføre kort ID 
matching at BioStar server, isteden for på terminalen. Når denne 
modus er aktivert, vil terminalen sende kort-ID til server for å 
bekrefte en match. Denne modus er nyttig når det er flere brukere 
enn hva som kan lastes ned til en terminal eller at 
brukerinformasjon ikke skal distribueres av hensyn til sikkerhet. 

  Kort-ID Format 

-  Format type - velg type pre-prosessering som skal utføres på kort-
ID data (Normal eller Wiegand). Hvis “Normal” er valgt, blir kort-ID 
data prosessert etter opprinnelig format. Hvis “Wiegand” er valgt, vil 
terminalene tolke kort-ID data i henhold til innstillinger for Wiegand 
formatet. 

-  Byte-rekkefølge - angi om utveksling av kort-ID data mellom kort 
og terminaler etter den mest signifikante byte (MSB) eller minst 
signifikante byte (LSB). 

-  Bit-rekkefølge - angi om utveksling av kort-ID data mellom kort og 
terminaler etter den mest signifikante bit (MSB) eller minst 
signifikante bit (LSB). 
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5.1.4.2 Nettverksfanen 

Nettverksfanen lar deg endre nettverk og server innstillinger for Xpass 
terminaler. 

 
  TCP/IP 

-  Bruk DHCP - marker knappen for å aktivere dynamic host 
configuration protocol (DHCP) for terminalen. 

-  Ikke bruk DHCP - merk av for å deaktivere dynamic host 
configuration protocol (DHCP) for denne terminal. 

-  IP adresse - angi en IP adresse for terminalen. 

-  Subnet - angi en subnet adresse for terminalen. 

-  Gateway - angi en nettverk gateway. 

-  Port - angi en port for terminalen. 

  Server 

-  Bruk - avmerk å bruke spesifisert server innstillinger. 

-  Ikke bruk - merk av for å deaktivere server innstillinger. 

-  IP adresse - angi en IP adresse for BioStar server. 

-  Synkroniser tid med server - avmerk denne boksen for å 
synkronisere terminalens tid med tid vedlikeholdt på server. 

  Støtte for 100Base-T - dette valget lar deg aktivere eller deaktivere en 
rask Ethernet tilkobling for terminalen. Når aktivert vil terminalen 
oppdage Ethernet nettverk og automatisk etablere best tilkobling. Hvis 
dette ikke er aktivert vil terminalen prøve å etablere en 10Base-T 
Ethernet tilkobling. 

-  Bruk - avmerk for å aktivere 100base-T tilkobling for terminalen. 

-  Ikke bruk - merk av for å deaktivere 100base-T tilkobling for 
terminalen. 
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  RS485 

-  Modus - velg modus for en terminal koblet via RS485 (Deaktiver, 
Vert, Klient eller PC tilkobling). 

-  Baudrate - velg baud rate for en terminal koblet via RS485 (9600 til 
115200). 

5.1.4.3 Adgangskontrollfanen 

Adgangskontrollfanen lar deg endre innstillinger for adgangsbegrensning, 
standard adgangsgrupper, og tidkontroll innstillinger for Xpass terminaler. 

 
  Adgangsbegrensning 

-  Tidsbegrenset APB minutter - velg varighet (i minutter) som en 
bruker ikke får lov til å gå inn igjen i et område via terminalen. 
Straks en bruker har fått adgang vil terminalen avvise brukers kort 
eller fingeravtrykk for en periode som spesifiseres her. 

-  Opsjon 1-4 - klikk avmerkingsboks for å angi en periode og angi 
deretter ønsket begrensning i antall ganger inn. 

-  Maks ganger inn - velg det maksimale antall innganger tillatt i løpet 
av angitt periode. 

  Standard valg adgangsgruppe- velg en adgangsgruppe som skal 
gjelde for nye brukere som ikke har fått tildelt noen annen 
adgangsgruppe. 

  Standard valg adgangsgruppe 

- Tidkontrollmodus - velg tidkontroll modus for terminalen 
(Deaktiver, Fast Inn, Fast Ut, og Automatisk). 

- Tidskategori inn - når Automatisk tidkontrollmodus er valgt, angi 
når det skal registreres hendelser med valg av en tidskategori 
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(Alltid eller ønsket tidskategori) i nedtrekksmenyen. For mer 
informasjon om registrering av tidskategori, se kapittel 3.6.1. 

- Tidskategori ut - når Automatisk tidkontrollmodus er valgt, angi 
når det skal registreres hendelser med valg av en tidskategori 
(Alltid eller ønsket tidskategori) i nedtrekksmenyen. For mer 
informasjon om registrering av tidskategori, se kapittel 3.6.1. 

- Innregistrering tekst - velg en tekst for sjekk-inn. 
- Utregistrering tekst - velg en tekst for sjekk-ut. 

5.1.4.4 Inngangsfanen 

Inngangsfanen viser innstillinger for innganger du har spesifisert for en 
Xpass terminal. Knapper på bunnen av fanen lar deg legge til, endre, eller 
slette innstillinger for innganger. For å legge til eller endre innstillinger, 
må du angi dem fra Inngang oppsett vinduet. For mer informasjon om 
konfigurering av innganger, se kapittel 3.9.3.2. 

 
  Terminal - velg Xpass (eller Sikker I/O) terminal som skal legges til 

eller endres innstillinger for. 

  Port - velg en inngangsport (Inngang 0, Inngang 1, eller Vandal). For 
Sikker I/O terminaler, er valgene: Inngang 0, Inngang 1, Inngang 2, 
Inngang 3. 

  Bryter - klikk radio knapper for å angi den normale stillingen for 
inngangen (N/O - normalt åpen eller N/C - normalt lukket). 

  Funksjon - velg en reaksjon som knyttes til inngangen: 

-  Ikke bruk - inngangen port vil ikke bli overvåket. 

-  Generisk inngang - inngangen blir overvåket for å trigge en aksjon 
(hendelser spesifisert med “Detekter inngang # 0-3” i Utgang oppsett 
vinduet - se kapittel 5.1.4.5). 

-  Nødåpning - åpner dører kontrollert av denne terminalen. Den 
normale åpningstiden blir ignorert og dører vil forbli åpne til en 
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operatør sender en “Lukk Dør” kommando via Dør/Sone 
Monitoringfanen (se kapittel 4.4.1). 

-  Kanseller alle alarmer - kanseller alarmer tilhørende med 
terminalen. 

-  Restart terminal - restarte terminalen. 

-  Deaktiver terminal - en deaktivert terminal vil ikke kommunisere 
med BioStar server eller prosessere fingeravtrykk eller kort. For å 
aktivere kommunikasjon på nytt, må administrator angi master 
passordet for en BioStation terminal eller oppgi autentisering lokalt 
på en BioEntry Pluss terminal. 

  Tidskategori - for aksjoner på inngangen (Alltid eller valgt 
tidskategori). 

  Varighet (ms) - velg varighet (i millisekunder) et inngangssignal må 
vare for å trigge spesifisert reaksjon. 

5.1.4.5 Utgangsfanen 

Utgangsfanen viser innstillinger for utganger spesifisert for en Xpass 
terminal. Knapper på bunnen av fanen lar deg legge til, endre, eller slette 
utgang innstillinger. For å legge til eller endre innstillinger, må du angi 
dem fra Utgang oppsett vinduet. For mer informasjon om konfigurering av 
utganger, se kapittel 3.9.3.1. 

 
  Terminal type - velg terminal som skal legges til eller endres 

innstillinger for. 
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  Port - velg en utgang (Relé 0). For Sikker I/O terminaler, kan 
innstillingene: Relé 0 eller Relé 1 velges. 

  Alarm PÅ Hendelse - angi innstillinger og klikk Legg til for å legge 
hendelsen til Alarm PÅ hendelse listen. Disse hendelsene vil aktivere 
en alarm. 

-  Hendelse - velg en hendelse som vil aktiverer en alarm 
(Autentisering OK, Autentisering mislyktes, Autentisering varsling, 
Anti-passback mislyktes, Adgang ikke innvilget, Adgang begrenset, 
Admin autentisering OK, Vandalsikring på, Dør åpnet, Dør lukket, Dør 
tvunget åpen, Dør holdt åpen, eller Detekter inngang #0-3). 

-  Terminal - sett terminalen som skal overvåke en alarm hendelse. 

-  Signalvalg - velg en signalinnstilling som du har konfigurert 
tidligere på menylinjen (Opsjon > Hendelser > Innstillinger 
utgang). 

-  Prioritet - velg en prioritet for hendelsen. Bare en hendelse med en 
lik eller høyere prioritet (1 er høyest) kan overstyre en tidligere 
hendelse. For eksempel, en alarm på (aktivert) hendelse med en 
prioritet på 2 kan kanselleres kun med en alarm av (deaktivere) 
hendelse med en prioritet på 1 eller 2. 

  Alarm AV hendelse - angi innstillinger og klikk Legg til for å legge 
hendelsen til Alarm AV hendelse list. Disse hendelser vil deaktivere en 
alarm. 

-  Hendelse - velg en hendelse som vil deaktiverer en alarm 
(Autentisering OK, Autentisering mislyktes, Autentisering varsling, 
Anti-passback mislyktes, Adgang ikke innvilget, Adgang begrenset, 
Admin autentisering OK, Vandalsikring på, Dør åpnet, Dør lukket, Dør 
tvunget åpen, Dør holdt åpen, eller Detekter inngang #0-3). 

-  Terminal - sett terminalen som skal overvåke en alarm hendelse. 

-  Prioritet - velg en prioritet for hendelsen. Bare en hendelse med en 
lik eller høyere prioritet (1 er høyest) kan overstyre en tidligere 
hendelse. For eksempel, en alarm PÅ hendelse (aktivere) kan 
overstyres kun med en alarm AV (deaktivere) hendelse med en 
prioritet av 1 eller 2. 
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5.1.4.6 Programmeringskortfanen 

Programmeringskortfanen lar deg lagre programmeringskort. For mer 
informasjon om programmeringskort, se kapittel 3.2.7.1. 

 
  Kort-ID - angi kort-ID eller klikk Les kort og plasser et 

programmeringskort på kortleser for å fylle inn feltet automatisk. 

  Kommando - velg kommando kortet skal utstedes for (Registrer kort, 
Slett kort, eller Slette alle kort).  

5.1.4.7 Bilde / Lydfanen 

Bilde / Lydfanen lar deg endre LED og lydsignaler for hendelser. For å 
lagre endringer til innstillingene, må du klikke Oppdater i tilhørende felt 
for hver hendelse. 

 



 
 
5. Tilpasse innstillinger 

 Copyright © 2010, Suprema Inc. On the web: www.supremainc.com148 

  Hendelse - angi hendelse med valg i nedtrekksmenyen. 

  LED - velg LED-signal for den valgte hendelsen. 

-  Antall - angi et antall LED signalsykluser for spesifisert hendelse. 
Angi “0” for en evig loop eller “-1” for å deaktivere LED.  

-  Farger - angi opptil tre farger fra nedtrekksmenyen. LED vil lyse i 
fargenes rekkefølge, fra øverst til nederst. Ved siden av hver farge 
angi varighet (i millisekunder) som LED skal lyse i valgt farge og 
varighet (i millisekunder) som LED må være av før neste farge i 
syklusen skal lyse. 

  Lydsignal - velg lydsignal for den valgte hendelsen. 

-  Antall - angi et antall LED signalsykluser for spesifisert hendelse. 
Angi “0” for en evig loop eller “-1” for å deaktivere LED. 

-  Volum - velg opptil tre signalvolumer fra nedtrekksmenyen (Lav, 
Middels, eller Høy). Summeren vil spille med innstilte volumer i 
rekkefølge, fra øverst til nederst. Ved siden av hvert volum, angi 
varighet (i millisekunder) som summeren skal holde valgt volum og 
varighet (i millisekunder) som summeren må være av før den skifter 
til neste volum. 

-  Fade ut - velg volum å fade ut før neste volum i syklusen ved å 
klikke avmerkingsboksen. 
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5.1.4.8 Wiegandfanen 

Wiegandfanen lar deg konfigurere Wiegand formatet for en Xpass terminal. 
Klikk Endre format for å starte Wiegand konfigurasjonshjelper. For å 
aktivere Wiegand funksjonen for en Xpass terminal, klikk 
avmerkingsboksen til høyre på toppen av fanen. For mer informasjon om 
å konfigurere Wiegand formatet, se kapittel 3.2.9. 

 
  Wiegand Modus - velg modus for Wiegand inngang ved lesing av kort-

ID data (Tradisjonell eller Utvidet). Tradisjonell modus behandler 
tilkoblede RF terminaler som en del av sine vertsterminaler (dette er 
vanlig funksjon i tidligere versjoner av BioStar). Utvidet modus gjør at 
RFID kortlesere vil fungere selvstendig, som lar dem til tilknyttes 
dører inkludert i soner, og logge med egne terminal ID’er. 

  Wiegand inngang - knytte Wiegand inngang: 

-  Deaktivert - inngangen vil ikke bli brukt. 

-  Wiegand [Kort] - ID-feltet i Wiegand strengen tolkes som en kort-ID. 

-  Wiegand [Bruker] - ID-feltet i Wiegand strengen tolkes som en 
bruker-ID. 

  Wiegand utgang - knytte Wiegand utgang: 

-  Deaktivert - utgangen vil ikke bli brukt. 

-  Wiegand [Kort] - setter inn kort-ID på autentisert bruker i ID-feltet 
av Wiegand strengen. 

-  Wiegand [Bruker] - setter inn bruker-ID på autentisert bruker i ID-
feltet av Wiegand strengen. 
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5.1.5 Tilpasse innstillinger for D-Station terminaler 
Avsnittene nedenfor beskriver innstillingene tilgjengelig for D-Station terminaler. 
Tilpass måten D-Station terminaler fungerer ved å endre innstillingene til å passe 
ditt eget miljø og driftsbehov. 

5.1.5.1 Funksjonsmodusfanen 

Funksjonsmodusfanen lar deg endre tid og forskjellige drift modus 
innstillinger for D-Station terminaler. 

 
  D-Station Tid 

-  Dato - velger terminalens dato med nedtrekkskalender. 

-  Tid - innstilling av terminalens tid. 

-  Synkroniser med verts-PC - avmerk denne boksen for å 
synkronisere terminalens tid automatisk med tiden på verts-PC. 

-  Hent tid - hent gjeldende tid som vises på terminalen. 

-  Sett tid - sett tid på terminalen. 

  1:1 Funksjonsmodus - nedtrekksmenyene i dette feltet lar deg 
kontrollere funksjonsmodus etter tidskategorier. For eksempel, man 
kan velge en normal funksjonsmodus for arbeidstider og en strengere 
funksjonsmodus for timer utenom den normale arbeidstiden. Du kan 
angi autentisering modus enten per terminal eller per bruker (se 
kapittel 5.4.1). Hvis ikke en spesiell modus er spesifisert for en bruker, 
vil funksjonsmodus for terminalen gjelde. 

-  ID/Kort + Fingeravtrykk - sett terminalen til å kreve ID eller kort 
pluss fingeravtrykk autentisering (Alltid eller valgt tidskategori). 
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-  ID/Kort + Passord - sett terminalen til å kreve ID eller kort pluss 
passord (Alltid eller valgt tidskategori). 

-  ID/Kort + Fingeravtrykk/Passord - sett terminalen til å kreve ID 
eller kort pluss fingeravtrykk eller passord (Alltid eller valgt 
tidskategori). 

-  Kun kort - sett terminalen til å kreve kun kort (Alltid eller valgt 
tidskategori). 

-  ID/Kort + Fingeravtrykk + Passord - sett terminalen til å kreve ID 
eller kort pluss fingeravtrykk pluss passord (Alltid eller valgt 
tidskategori). 

  1:N Operation 

- 1:N Tidskategori - velg en tidskategori som kun bruker 
fingeravtrykk for autentisering (Alltid eller valgt tidskategori). 

- 1:N Funksjonsmodus - velg en metode for aktivering av 
fingeravtrykk sensor (Automatisk, Ok/Funksjonstast, eller Ingen). 

  To sensor modus  

-  Hurtigmodus – terminal vil bruke raskeste autentisering. 

-  Fusjonsmodus – Autentisering utføres med en fusjonsalgoritme som 
lar brukere skanne en av to registerte fingre og øker 
autentiseringsraten for hver finger. 

- Dobbel modus – Hver sensor fungerer selvstendig for å autentisere 
to brukere samtidig. 

  Finn ansikt  

-  Sett terminalen til å legge inn bilder. Ved godkjent autentisering blir 
bilde lagret med hendelsen i loggen og kan brukes senere for 
verifiseringsformål. 

  Ansiktfusjon 

-  Sett terminalen til å bruke ansiktfusjon for autentisering. Denne 
innstillingen kan forbedre autentiseringsraten for noen brukere. 
Innstilling kan også brukes sammen med enten Hurtigmodus eller 
Fusjonsmodus i Dobbel sensor modus. 

  Fusjon timeout 

-  Sett terminalen til automatisk timeout etter et spesifisert antall 
minutter hvis autentisering mislykkes (1-20). 

  Interphone - sett terminalen til å fungere som intercom for å gi 
kommunikasjon mellom personer på inn og utsiden av døren (Ikke 
bruk eller Bruk). 
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  Andre valg 

-  Personlig modus - sett terminalen til å akseptere personlig 
autentisering (Deaktiver eller Aktiver). Hvis aktivert blir 
funksjonsmodus bestemt av brukers “Personlig autentisering” 
setting, som finnes i Detaljerfanen. Hvis deaktivert blir 
funksjonsmodus bestemt av funksjonsmodus innstillinger i 
terminalen. 

-  Dobbeltmodus - sett terminalen til å kreve autentisering med to 
adgangskort eller fingeravtrykk (Alltid eller valgt tidskategori). 
Timeout for å presentere den andre autentiseringen er 15 sekunder. 

  Mifare 

-  Ikke bruk Mifare - avmerk boksen for å deaktivere Mifare-kort. 

-  Bruk templat på kortet - avmerk denne boksen å bruke templat på 
Mifare-kort for autorisasjon. 

-  Se Mifare layout - klikk denne knappen til se MIFARE layout brukt 
av terminalen. For mer informasjon om konfigurering av MIFARE 
layouts, se kapittel 3.5.4.6. 

  ISO Format 

-  Format type - velg type pre-prosessering som skal utføres på kort-
ID data (Normal eller Wiegand). Hvis “Normal” er valgt, blir kort-ID 
data prosessert etter opprinnelig format. Hvis “Wiegand” er valgt, vil 
terminalene tolke kort-ID data i henhold til innstillinger for Wiegand 
formatet. 

-  Byte-rekkefølge - angi om utveksling av kort-ID data mellom kort 
og terminaler etter den mest signifikante byte (MSB) eller minst 
signifikante byte (LSB). 

-  Bit-rekkefølge - angi om utveksling av kort-ID data mellom kort og 
terminaler etter den mest signifikante bit (MSB) eller minst 
signifikante bit (LSB). 
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5.1.5.2 Fingeravtrykkfanen 

Fingeravtrykkfanen lar deg endre innstillinger for fingeravtrykk 
autentisering på D-Station terminaler. 

 
  Fingeravtrykk 

-  Sikkerhetsnivå - velg sikkerhetsnivå å bruke for fingeravtrykk 
autentisering (Normal, Sikret, eller Mest Sikker). Tenk igjennom at 
når sikkerhetsnivået er hevet, så øker også muligheten for falsk 
avvisning. 

-  Bildekvalitet - velg krav til kvalitetskontroll for fingeravtrykk 
skanninger (Svak, Normal, Streng). Hvis et fingeravtrykk bilde er 
under spesifisert kvalitetsnivå, blir det avvist. 

-  Følsomhet - velg følsomhet for fingeravtrykk skanner (0 til 7). 
Høyere følsomhet vil resultere i lettere innhenting av fingeravtrykk, 
men også øke følsomheten for ekstern støy. 

-  1:N Forsinkelse - velg forsinkelse mellom skanninger ved 
identifisering av fingeravtrykk (0 sek til 10 sek). Forsinkelsen 
hindrer skanner fra å prosessere samme fingeravtrykk mer enn 1 
gang hvis en bruker ikke har fjernet fingeren fra skanner. 

-  Server Matching - aktiver denne innstillingen for å utføre matching 
av fingeravtrykk eller kort ID på BioStar server, isteden for på 
terminalen. Når denne modus er aktivert, terminalene vil sende 
fingeravtrykk templat eller kort ID til server for å bekrefte en match. 
Denne modus er nyttig når det er flere brukere enn hva som kan 
lastes ned til en terminal eller at brukerinformasjon ikke skal 
distribueres av hensyn til sikkerhet. 
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-  1:N Hurtigmodus - sett terminalen til å bruke Hurtigmodus til 
redusere ønsket tid for matching av fingeravtrykk (Automatisk, 
Normal, Rask, eller Raskest). Hurtigmodus Automatisk vil justere 
matching i henhold til antall registrerte templater. 

-  Se Bilde - velg å vise eller skjule fingeravtrykk bilder på BioStation 
skjermen (Ja eller Nei). 

-  Skann timeout - velg tiden før fingeravtrykk skanner vil gå i 
timeout (1 sek til 20 sek). Hvis en bruker ikke plasserer en finger på 
terminalen innen timeout perioden, vil autentisering mislykkes. 

-  Matching Timeout - velg tiden før terminalen vil gå i timeout under 
forsøk på å identifisere et fingeravtrykk (0 [Uendelig] til 10 sek).  

-  Sjekk falsk finger - sett terminalen til å detektere bruke av falske 
fingeravtrykk, eksempel laget av silikon eller gummi, og hindre 
uautorisert adgang. 

-  Templat opsjon - viser global fingeravtrykk templat innstillinger. 
For mer informasjon om fingeravtrykk templater, se kapittel 4.9. 

5.1.5.3 Kamerafanen 

Kamerafanen lar deg kontrollere hvordan kameraet er brukt for 
autentisering purposes. I tidskategori feltet, velg en tidskategori for 
spesifisert hendelse. Klikk Legg til for å velge en hendelse som vil 
aktiverer kamera. Klikk Bruk for å lagre innstillingene. 
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5.1.5.4 Nettverksfanen 

Nettverksfanen lar deg endre nettverk og server innstillinger for D-Station 
terminaler. 

 
  TCP/IP Setting 

-  LAN type - velg type LAN tilkobling fra nedtrekksmenyen (Deaktiver, 
Ethernet, eller trådløst LAN). 

-  Port - angi en port for terminalen. 

  WLAN 

-  Endre innstilling - klikk for å angi innstillinger for et trådløst lokalt 
nettverk (WLAN). Dette valget er aktivt kun når WLAN er valgt som 
TCP/IP setting. For mer informasjon om konfigurering av 
innstillinger for en WLAN, se kapittel 3.2.4.1.  

  IP 

-  Bruk DHCP - marker knappen for å aktivere dynamic host 
configuration protocol (DHCP) for terminalen. 

-  Ikke bruk DHCP - merk av for å deaktivere dynamic host 
configuration protocol (DHCP) for denne terminal. 

-  IP adresse - angi en IP adresse for terminalen. 

-  Subnet - angi en subnet adresse for terminalen. 

-  Gateway - angi en nettverk gateway. 

-  Maks tilkoblinger - angi maksimalt antall tillatte tilkoblinger. 

  Server 

-  Bruk - avmerk for å aktivere server mode. 

-  Ikke bruk - avmerk for å deaktivere server innstillinger. 

-  IP adresse - angi en IP adresse for BioStar server. 
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-  Server port - angi porten brukt å koble til server. 

-  SSL - viser status for SSL for server tilkobling. 

-  Synkroniser tid med server - avmerk denne boksen for å 
synkronisere terminalens tid med tid vedlikeholdt på server. 

  RS485 Network 

-  Modus - velg modus for en terminal koblet via RS485 (Deaktiver, 
Vert, eller Klient). For mer informasjon om RS485 modes, se kapitler 
3.2.1 og 3.2.2. 

  RS485 

-  Baudrate - velg baud rate for en terminal koblet via RS485 (9600 til 
115200). 

  RS232 

-  Baudrate - velg baud rate for en terminal koblet via RS232 (9600 til 
115200). 

  USB setting - klikk radio knapper for å tillate eller deaktivere USB 
port på D-Station terminal. 

5.1.5.5 Adgangskontrollfanen 

Adgangskontrollfanen lar deg endre innstillinger for adgangsbegrensning 
og standard adgangsgrupper for en D-Station terminal. 

 
  Adgangsbegrensning 

-  Tidsbegrenset APB minutter - velg varighet (i minutter) som en 
bruker ikke får lov til å gå inn igjen i et område via terminalen. 
Straks en bruker har fått adgang vil terminalen avvise brukers kort 
eller fingeravtrykk for en periode som spesifiseres her. 

-  Opsjon 1-4 - klikk avmerkingsboks for å angi en periode og angi 
deretter ønsket begrensning i antall ganger inn. 

-  Maks ganger inn - velg det maksimale antall innganger tillatt i løpet 
av angitt periode. 
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  Standard gruppe innstilling - velg en adgangsgruppe som skal gjelde 
for nye brukere som ikke har fått tildelt noen annen adgangsgruppe. 

5.1.5.6 Inngangsfanen 

Inngangsfanen viser innstillinger for innganger du har spesifisert for en 
D-Station terminal. Knapper på bunnen av fanen lar deg legge til, endre, 
eller slette innstillinger for innganger. For å legge til eller endre 
innstillinger, må du angi dem fra Inngang oppsett vinduet. For mer 
informasjon om konfigurering av innganger, se kapittel 3.9.3.2. 

 
  Terminal - velg D-Station terminal for som å legge til eller endre 

innstillinger. 

  Port - velg en inngangsport (Inngang 0, Inngang 1, eller Vandal). For 
Sikker I/O terminaler, er valgene: Inngang 0, Inngang 1, Inngang 2, 
Inngang 3. 

  Bryter - klikk radio knapper for å angi den normale stillingen for 
inngangen (N/O - normalt åpen eller N/C - normalt lukket). 

  Funksjon - velg en reaksjon som knyttes til inngangen: 

-  Ikke bruk - inngangen port vil ikke bli overvåket. 

-  Generisk inngang - inngangen blir overvåket for å trigge en aksjon 
(hendelser spesifisert med “Detekter inngang # 0-3” i Utgang oppsett 
vinduet - se kapittel 5.1.1.6). 

-  Nødåpning - åpner dører kontrollert av denne terminalen. Den 
normale åpningstiden blir ignorert og dører vil forbli åpne til en 
operatør sender en “Lukk Dør” kommando via Dør/Sone 
Monitoringfanen (se kapittel 4.4.1). 

-  Kanseller alle alarmer - tilhørende med terminalen. 

-  Restart terminal - restarte terminalen. 

-  Deaktiver terminal - en deaktivert terminal vil ikke kommunisere 
med BioStar server eller prosessere fingeravtrykk eller kort. For å 
aktivere kommunikasjon på nytt, må administrator håndterer 
autentisering at terminalen. 



 
 
5. Tilpasse innstillinger 

 Copyright © 2010, Suprema Inc. On the web: www.supremainc.com158 

  Tidskategori - angir når innganger blir overvåket (Alltid eller No Tid). 

  Varighet (ms) - velg varighet (i millisekunder) et inngangssignal må 
vare for å trigge spesifisert reaksjon. 

5.1.5.7 Utgangsfanen 

Utgangsfanen viser innstillinger for utganger spesifisert for en D-Station 
terminal. Knapper på bunnen av fanen lar deg legge til, endre, eller slette 
utgang innstillinger. For å legge til eller endre innstillinger, må du angi 
dem fra Utgang oppsett vinduet. For mer informasjon om konfigurering av 
utganger, se kapittel 3.9.3.1. 

 
  Terminal type - velg terminal som skal legges til eller endres 

innstillinger for. 

  Port - velg en utgang (Relé 0). For Sikker I/O terminaler, kan 
innstillingene: Relé 0 eller Relé 1 velges. 

  Alarm PÅ Hendelse - angi innstillinger og klikk Legg til for å legge 
hendelsen til Alarm PÅ hendelse listen. Hendelsene aktiverer en alarm. 

-  Hendelse - velg en hendelse som vil aktiverer en alarm 
(Autentisering OK, Autentisering mislyktes, Autentisering varsling, 
Anti-passback mislyktes, Adgang ikke innvilget, Adgang begrenset, 
Admin autentisering OK, Vandalsikring på, Dør åpnet, Dør lukket, Dør 
tvunget åpen, Dør holdt åpen, Detekter inngang #0-3). 

-  Terminal - sett terminalen som skal overvåke en alarm hendelse. 

-  Signalvalg - velg en signalinnstilling som du har konfigurert 
tidligere på menylinjen (Opsjon > Hendelser > Innstillinger 
utgang).  

-  Prioritet - velg en prioritet for hendelsen. Bare en hendelse med en 
lik eller høyere prioritet (1 er høyest) kan overstyre en tidligere 
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hendelse. For eksempel, en alarm på (aktivert) hendelse med en 
prioritet på 2 kan kanselleres kun med en alarm av (deaktivere) 
hendelse med en prioritet på 1 eller 2. 

  Alarm AV hendelse - angi innstillinger og klikk Legg til for å legge 
hendelsen til Alarm AV hendelse list. Disse hendelser vil deaktivere en 
alarm. 

-  Hendelse - velg en hendelse som vil deaktiverer en alarm 
(Autentisering OK, Autentisering mislyktes, Autentisering varsling, 
Anti-passback mislyktes, Adgang ikke innvilget, Adgang begrenset, 
Admin autentisering OK, Vandalsikring på, Dør åpnet, Dør lukket, Dør 
tvunget åpen, Dør holdt åpen, eller Detekter inngang #0-3). 

-  Terminal - sett terminalen som skal overvåke en alarm hendelse. 

  Prioritet - velg en prioritet for hendelsen. Bare en hendelse med lik 
eller høyere prioritet (1 er høyest) kan overstyre en tidligere hendelse. 
For eksempel, en prioritet 2 “alarm på” hendelse (aktivere) kan kun 
overstyres med en “alarm av” (deaktivere) hendelse med en prioritet på 
1 eller 2. 

5.1.5.8 Bilde / Lydfanen 

Bilde / Lydfanen lar deg endre D-Station bilde og lyder. For å lagre 
endringer av bilde eller lyd innstillinger, må du klikke Bruk på bunnen av 
fanen. Du kan også bruke samme innstillinger på andre terminaler ved å 
klikke Bruk på flere. 

 
  Bilde / Lyd 

-  Meny timeout - velg tid før skjermen returnerer til startbilde.  

-  Bakbelysning timeout – velg tiden før skjermen dimmes. 
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-  Tema - velg skjermtema. 

-  Bakgrunn - velg type av bakgrunn for BioStation skjermen (Logo, 
Melding, eller Slideshow). Støttede filtyper (JPG, GIF, BMP, og PNG) 
kan ikke være større enn 320x240 piksler. Bare et bilde kan brukes 
som logo eller melding, mens opptil 16 bilder kan vises med fast 
intervall i et slideshow. 

-  Melding - klikk denne knappen for å opprette en melding som vises 
på BioStation skjermen. Etter registrering av melding, kan du klikke 
Bruk for å vises på gjeldende terminal eller Bruk på fler for å vise 
meldingen på flere terminaler. 

-  Volum - velg volum for BioStation terminal (10% til 100%). 

-  Melding timeout - velg tiden som melding om en feil eller en 
bekreftelse vises. 

  Bakgrunnsbilde - klikk denne avmerkingsboksen til laste opp nye 
bakgrunnsbilder. Klikk pluss sign (+) for å finne og legge til en nye 
bilde file. 

-  Type - velg type av bakgrunn for BioStation skjermen (Logo eller 
Melding). Støttede filtyper (JPG, GIF, BMP, og PNG) kan ikke være 
mer enn 800x427 piksler for meldinger og 800x327 piksler for logoer. 
Bare ett bilde kan brukes som logo eller melding. 

  Lyd - klikk avmerkingsboksen for å aktivere og legge til spesielle lyder. 
Klikk en hendelse fra listen og klikk pluss tasten (+) for å finne og 
legge til en ny lydfil. Klikk Legg til for å legge til nye lydfiler, Slette for 
å fjerne lydfiler, eller Spill av for å høre en valgt lydfil. 
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5.1.5.9 Tidkontrollfanen 

Tidkontrollfanen lar deg konfigurere modus og tasteinnstillinger for en D-
Station terminal. For å lagre endringer til tidkontroll, må du klikke Bruk 
på bunnen av fanen. Du kan også bruke samme innstillinger på andre 
terminaler ved å klikke Bruk på flere. 

 
  Tidkontroll modus - velg tidkontroll modus: 

- Ikke bruk - deaktiver tidkontrollfunksjoner for denne terminalen. 
- Manuell - brukere må trykke spesifisert tast hver gang de går inn 

eller ut for å registrere sine tidkontroll hendelser. 
- Manuell fiks - når en tidkontroll tast er trykket, vil terminalen forbli 

i samme modus til en annen tidkontroll tast er trykket. 
- Auto endring - terminalen endrer automatisk modus i henhold til 

funksjoner spesifisert for en tidskategori. 
- Hendelse fiks - terminalen utfører kun spesifisert tidkontroll 

funksjon. I denne modus kan hver sensor fungere uavhengig. Du 
kan velge en hendelse for hver sensor. 

  Tidkontroll tast - angi tastene å bruke for tidkontroll hendelser og 
hendelsestyper tilhørende med dem: 

-  Funksjonstast - velg en funksjonstast fra nedtrekksmenyen til 
knytte en tidkontroll hendelse (F1-F4, EXT01-EXT12). Hvis du 
bruker Hendelse fiks modus, kan du klikk avmerkingsboksen til 
høyre for å angi en reservert hendelse. 

-  Hendelse tekst - angi en tekst for hendelsen. 

-  Automodus tidskategori - når Auto endring modus brukes, kan 
angi du når modus skal fungere ved å velge en tidskategori i 
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nedtrekksmenyen. For mer informasjon om registrering av 
tidskategori, se kapittel 3.6.1. 

-  Hendelse - velg type av hendelse å knytte til tasten (Ikke bruk, Sjekk 
inn, Sjekk ut, Inn, eller Ut). Inn/Ut gjelder generelle inn/ut 
passeringer i løpet av dagen, Sjekk inn/ut gjelder for stempling inn 
og ut ved arbeidstidens begynnelse og slutt - eller første sjekk-inn 
siste sjekk-ut pr dag. Ved valg av Sjekk inn eller Sjekk ut, kan du 
aktivere ”Regn som normal sjekk-inn/sjekk-ut hendelse”.  

Hvis dette valget er aktivert, vil brukere som aktiverer rette taster bli 
ansett å komme eller slutte på rett tid selv om de faktisk kommer for 
sent eller går for tidlig. Hvis du merker av “Kun resultatet”, vil de 
vises som presise på tidkontroll rapporter men deres arbeidstid blir 
beregnet riktig basert på faktiske tider for stempling inn/ut. Hvis Ut 
er valgt, kan også “Legg til arbeidstid etter denne hendelsen” velges. 
Hvis dette er valgt, vil brukere med aktivering av rette taster bli 
vurdert som på arbeid for resten av arbeidstiden selv om de forlater 
arbeidsstedet for tidlig. 

5.1.5.10 Wiegandfanen 

Wiegandfanen lar deg konfigurere Wiegand formatet for en D-Station 
terminal. Klikk Endre format for å starte Wiegand konfigurasjonshjelper. 
For mer informasjon om å konfigurere Wiegand formatet, se kapittel 3.2.9. 

 
  Wiegand Modus - velg modus for Wiegand inngang ved lesing av kort-

ID data (Tradisjonell eller Utvidet). Tradisjonell modus behandler 
tilkoblede RF terminaler som en del av sine vertsterminaler (dette er 
vanlig funksjon i tidligere versjoner av BioStar). Utvidet modus gjør at 
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RFID kortlesere vil fungere selvstendig, som lar dem til tilknyttes 
dører inkludert i soner, og logge med egne terminal ID’er. 

  Wiegand inn/ut - knytte Wiegand inngang eller utgang: 

-  Wiegand (Bruker) inn - ID-feltet i Wiegand strengen tolkes som en 
bruker-ID. 

-  Wiegand (Kort) inn - ID-feltet i Wiegand strengen tolkes som en 
kort-ID. 

-  Wiegand (Bruker) ut - setter inn bruker-ID på autentisert bruker i 
ID-feltet av Wiegand strengen. 

-  Wiegand (Kort) ut - setter inn kort-ID på autentisert bruker i ID-
feltet av Wiegand strengen. 

5.1.6 Tilpasse innstillinger for X-Station terminaler 
Avsnittene nedenfor beskriver innstillingene tilgjengelig for X-Station terminaler. 
Tilpass måten X-Station terminaler fungerer ved å endre innstillingene til å passe 
ditt eget miljø og driftsbehov. 

5.1.6.1 Funksjonsmodusfanen 

Funksjonsmodusfanen lar deg endre tid og forskjellige drift modus 
innstillinger for X-Station terminaler. 

 

  X-Station Tid 

-  Dato - velger terminalens dato med nedtrekkskalender. 

-  Tid - innstilling av terminalens tid. 

-  Synkroniser med verts-PC - avmerk denne boksen for å 
synkronisere terminalens tid automatisk med tiden på verts-PC. 
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-  Hent tid - hent gjeldende tid som vises på terminalen. 

-  Sett tid - sett tid på terminalen. 

  1:1 Funksjonsmodus - nedtrekksmenyene i dette feltet lar deg 
kontrollere funksjonsmodus etter tidskategorier. For eksempel, man 
kan velge en normal funksjonsmodus for arbeidstider og en strengere 
funksjonsmodus for timer utenom den normale arbeidstiden. Du kan 
angi autentisering modus enten per terminal eller per bruker (se 
kapittel 5.4.1). Hvis ikke en spesiell modus er spesifisert for en bruker, 
vil funksjonsmodus for terminalen gjelde.  

-  Kun kort - sett terminalen til å kreve kun kort autentisering (Alltid 
eller valgt tidskategori). 

-  ID/Kort + Passord - sett terminalen til å kreve ID eller kort pluss 
passord (Alltid eller valgt tidskategori). 

  Personlig modus - sett terminalen til å akseptere personlig 
autentisering (Deaktiver eller Aktiver). Hvis aktivert blir 
funksjonsmodus bestemt av brukers “Personlig autentisering” setting, 
som finnes i Detaljerfanen. Hvis deaktivert blir funksjonsmodus 
bestemt av funksjonsmodus innstillinger i terminalen. 

  Dobbeltmodus - sett terminalen til å kreve autentisering med to 
adgangskort eller fingeravtrykk (Alltid eller valgt tidskategori). Timeout 
for å presentere den andre autentiseringen er 15 sekunder. 

  Server Matching - aktiver denne innstillingen for å utføre kort-ID 
matching på BioStar server, isteden for på terminalen. Når denne 
modus er aktivert, vil terminalen sende kort-ID til server for å bekrefte 
en match. Denne modus er nyttig når det er flere brukere enn hva 
som kan lastes ned til en terminal eller at brukerinformasjon ikke skal 
distribueres av hensyn til sikkerhet. 

  Matching timeout - velg tiden før terminalen vil gå i timeout når den 
prøver å identifisere en ID match (5, 10, 15, 20, eller 30 sek). 

  Ansiktsdeteksjon - sett terminalen til å legge inn bilder. Ved godkjent 
autentisering blir bilde lagret med hendelsen i loggen og kan brukes 
senere for verifiseringsformål. 

  Mifare 

-  Ikke bruk Mifare - avmerk boksen for å deaktivere Mifare-kort. 

-  Bruk datakort - avmerk denne boksen for å bruke brukerdata på 
Mifare-kort for autorisasjon. Det håndterer ikke fingeravtrykk 
templater. 
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-  Se Mifare layout - klikk denne knappen for å se MIFARE layout 
brukt av terminalen. For mer informasjon om konfigurering av 
MIFARE layouts, se kapittel 3.5.4.6. 

  Kort-ID Format 

-  Format type - velg type pre-prosessering som skal utføres på kort-
ID data (Normal eller Wiegand). Hvis “Normal” er valgt, blir kort-ID 
data prosessert etter opprinnelig format. Hvis “Wiegand” er valgt, vil 
terminalene tolke kort-ID data i henhold til innstillinger for Wiegand 
formatet. 

-  Byte-rekkefølge - angi om utveksling av kort-ID data mellom kort 
og terminaler etter den mest signifikante byte (MSB) eller minst 
signifikante byte (LSB). 

-  Bit-rekkefølge - angi om utveksling av kort-ID data mellom kort og 
terminaler etter den mest signifikante bit (MSB) eller minst 
signifikante bit (LSB). 

5.1.6.2 Kamerafanen 

Kamerafanen lar deg kontrollere hvordan kameraet brukes for 
autentiseringsformål. I tidskategori feltet, velg en tidskategori for 
spesifisert hendelse. Klikk Legg til for å velge en hendelse som vil 
aktiverer kamera. Klikk Bruk for å lagre innstillingene. 
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5.1.6.3 Nettverksfanen 

Nettverksfanen lar deg endre nettverk og server innstillinger for X-Station 
terminaler. 

 
  TCP/IP Setting 

-  LAN type - velg type LAN tilkobling fra nedtrekksmenyen (Deaktiver, 
eller Ethernet). 

-  Port - angi en port for terminalen. 

  IP 

-  Bruk DHCP - marker knappen for å aktivere dynamic host 
configuration protocol (DHCP) for terminalen. 

-  Ikke bruk DHCP - merk av for å deaktivere dynamic host 
configuration protocol (DHCP) for denne terminal. 

-  IP adresse - angi en IP adresse for terminalen. 

-  Subnet - angi en subnet adresse for terminalen. 

-  Gateway - angi en nettverk gateway. 

-  Maks tilkoblinger - angi maksimalt antall tillatte tilkoblinger. 

  Server 

-  Bruk - avmerk for å aktivere server mode. 

-  Ikke bruk - avmerk for å deaktivere server innstillinger. 

-  IP adresse - angi en IP adresse for BioStar server. 

-  Server port - angi porten brukt å koble til server. 

-  Synkroniser tid med server - avmerk denne boksen for å 
synkronisere terminalens tid med tid vedlikeholdt på server. 
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  RS485 nettverk 

-  Modus - velg modus for en terminal koblet via RS485 (Deaktiver, Vert, 
eller Klient). For mer informasjon om RS485 modes, se kapitler 3.2.1 
og 3.2.2. 

-  RS485 

-  Baudrate - velg baud rate for en terminal koblet via RS485 (9600 til 
115200). 

5.1.6.4 Adgangskontrollfanen 

Adgangskontrollfanen lar deg endre innstillinger for adgangsbegrensning 
og standard adgangsgrupper for an X-Station terminal. 

 
  Adgangsbegrensning 

-  Tidsbegrenset APB minutter - velg varighet (i minutter) som en 
bruker ikke får lov til å gå inn igjen i et område via terminalen. 
Straks en bruker har fått adgang vil terminalen avvise brukers kort 
eller fingeravtrykk for en periode som spesifiseres her. 

-  Opsjon 1-4 - klikk avmerkingsboks for å angi en periode og angi 
deretter ønsket begrensning i antall ganger inn. 

-  Maks ganger inn - velg det maksimale antall innganger tillatt i løpet 
av angitt periode. 

  Standard gruppe innstilling - velg en adgangsgruppe som skal gjelde 
for nye brukere som ikke har fått tildelt noen annen adgangsgruppe. 
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5.1.6.5 Inngangsfanen 

Inngangsfanen viser innstillinger for innganger du har spesifisert for an 
X-Station terminal. Knapper på bunnen av fanen lar deg legge til, endre, 
eller slette innstillinger for innganger. For å legge til eller endre 
innstillinger, må du angi dem fra Inngang oppsett vinduet. For mer 
informasjon om konfigurering av innganger, se kapittel 3.9.3.2. 

 
  Terminal - velg X-Station terminal for som å legge til eller endre 

innstillinger. 

  Port - velg en inngangsport (Inngang 0, Inngang 1, eller Vandal). For 
Sikker I/O terminaler, er valgene: Inngang 0, Inngang 1, Inngang 2, 
Inngang 3. 

  Bryter - klikk radio knapper for å angi den normale stillingen for 
inngangen (N/O - normalt åpen eller N/C - normalt lukket). 

  Funksjon - velg en reaksjon som knyttes til inngangen: 

-  Ikke bruk - inngangen port vil ikke bli overvåket. 

-  Generisk inngang - inngangen blir overvåket for å trigge en aksjon 
(hendelser spesifisert med “Detekter inngang # 0-3” i Utgang oppsett 
vinduet - se kapittel 5.1.1.6). 

-  Nødåpning - åpner dører kontrollert av denne terminalen. Den 
normale åpningstiden blir ignorert og dører vil forbli åpne til en 
operatør sender en “Lukk Dør” kommando via Dør/Sone 
Monitoringfanen (se kapittel 4.4.1). 

-  Kanseller alle alarmer - tilhørende med terminalen. 

-  Restart terminal - restarte terminalen. 

-  Deaktiver terminal - en deaktivert terminal vil ikke kommunisere 
med BioStar server eller prosessere fingeravtrykk eller kort. For å 
aktivere kommunikasjon på nytt, må administrator håndterer 
autentisering at terminalen. 

  Tidskategori - angir når innganger blir overvåket (Alltid eller valgt 
tidskategori). 
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  Varighet (ms) - velg varighet (i millisekunder) et inngangssignal må 
vare for å trigge spesifisert reaksjon. 

5.1.6.6 Utgangsfanen 

Utgangsfanen viser innstillinger for utganger spesifisert for an X-Station 
terminal. Knapper på bunnen av fanen lar deg legge til, endre, eller slette 
utgang innstillinger. For å legge til eller endre innstillinger, må du angi 
dem fra Utgang oppsett vinduet. For mer informasjon om konfigurering av 
utganger, se kapittel 3.9.3.1. 

 
  Terminal type - velg terminal som skal legges til eller endres 

innstillinger for. 

  Port - velg en utgang (Relé 0). For Sikker I/O terminaler, kan 
innstillingene: Relé 0 eller Relé 1 velges. 

  Alarm PÅ Hendelse - angi innstillinger og klikk Legg til for å legge 
hendelsen til Alarm PÅ hendelse listen. Hendelsene aktiverer en alarm. 

-  Hendelse - velg en hendelse som vil aktivere en alarm (Autentisering 
OK, Autentisering mislyktes, Autentisering varsling, Anti-passback 
mislyktes, Adgang ikke innvilget, Adgang begrenset, Admin 
autentisering OK, Vandalsikring på, Dør åpnet, Dør lukket, Dør 
tvunget åpen, Dør holdt åpen, eller Detekter inngang #0-3). 

-  Terminal - sett terminalen som skal overvåke en alarm hendelse. 

-  Signalvalg - velg en signalinnstilling som du har konfigurert 
tidligere på menylinjen (Opsjon > Hendelser > Innstillinger 
utgang).  

-  Prioritet - velg en prioritet for hendelsen. Bare en hendelse med en 
lik eller høyere prioritet (1 er høyest) kan overstyre en tidligere 
hendelse. For eksempel, en alarm på (aktivert) hendelse med en 
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prioritet på 2 kan kanselleres kun med en alarm av (deaktivere) 
hendelse med en prioritet på 1 eller 2. 

  Alarm AV hendelse - angi innstillinger og klikk Legg til for å legge 
hendelsen til Alarm AV hendelse list. Hendelsene deaktiverer en alarm. 

-  Hendelse - velg en hendelse som vil deaktivere en alarm 
(Autentisering OK, Autentisering mislyktes, Autentisering varsling, 
Anti-passback mislyktes, Adgang ikke innvilget, Adgang begrenset, 
Admin autentisering OK, Vandalsikring på, Dør åpnet, Dør lukket, Dør 
tvunget åpen, Dør holdt åpen, eller Detekter inngang #0-3). 

-  Terminal - sett terminalen som skal overvåke en alarm hendelse. 

  Prioritet - velg en prioritet for hendelsen. Bare en hendelse med en lik 
eller høyere prioritet (1 er høyest) kan overstyre en tidligere hendelse. 
For eksempel, en prioritet 2 “alarm på” hendelse (aktivere) kan kun 
overstyres med en “alarm av” (deaktivere) hendelse med en prioritet på 
1 eller 2. 

5.1.6.7 Bilde / Lydfanen 

Bilde / Lydfanen lar deg endre X-Station bilde og lyder. For å lagre 
endringer av bilde eller lyd innstillinger, må du klikke Bruk på bunnen av 
fanen. Du kan også bruke samme innstillinger på andre terminaler ved å 
klikke Bruk på flere. 

 
  Bilde / Lyd 

-  Språk - velg språk på skjermen (Koreansk, Engelsk, eller 
Egendefinert).  

-  Meny timeout - velg tiden før skjermen returnerer til pausebilde. 
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-  Bakbelysning timeout – velg tiden før skjermen dimmes (Aldri, 10, 
20, 30, 40, 50, eller 60 sek). 

-  Tema - velg skjermtema (Tema 1-3). 

-  Kildefil - velg språk kildefil å bruke for X-Station grensesnitt (Ingen 
endring, Engelsk, Koreansk eller Egendefinert). For å bruke en språk 
kildefil andre enn Engelsk eller Koreansk, velg Egendefinert og klikk 
(…) knappen for å finne kildefilen. 

-  Bakgrunn - velg type av bakgrunn for X-Station skjermen (Logo, 
Melding, eller Slideshow). Støttede filtyper (JPG, GIF, BMP, og PNG) 
kan ikke være større enn 320x240 piksler. Bare ett bilde kan brukes 
som logo eller melding, mens opptil 16 bilder kan vises med fast 
intervall i et slideshow. 

-  Melding - klikk denne knappen å opprette en melding som blir vist 
på X-Station skjermen. Etter registrering av melding, kan du klikke 
Bruk for å vises på gjeldende terminal eller Bruk på fler for å vise 
meldingen på flere terminaler. 

-  Volum - velg volum for X-Station terminal (0% til 100%). 

-  Melding timeout - velg tiden som melding om en feil eller en 
bekreftelse vises. 

-  Klokkevisning – sett for å vise gjeldende tid på terminalen (Aktiver 
eller Deaktiver). 

  Bakgrunnsbilde - klikk denne avmerkingsboksen til å laste opp nye 
bakgrunnsbilder. Klikk Legg til for å finne og legge til en ny bildefil. 
For å slette an eksisterende image, klikk bilde navn og klikk Slett. 

-  Type - velg type av bakgrunn for X-Station skjermen (Logo, Melding, 
eller Slideshow). Støttede filtyper (JPG, GIF, BMP, og PNG) kan ikke 
være mer enn 800x427 piksler for meldinger og 800x327 piksler for 
logoer. Bare ett bilde kan brukes som logo eller melding. 

  Lyd - klikk avmerkingsboksen for å aktivere og legge til spesielle lyder. 
Klikk en hendelse fra listen og klikk Legg til for å finne og legge til en 
ny lydfil. Klikk Slett for å fjerne spesielle lydfiler eller Spill av for å 
lytte til en valgt lydfil. 
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5.1.6.8 Tidkontrollfanen  

Tidkontrollfanen lar deg konfigurere modus og tasteinnstillinger for en  
X-Station terminal. For å lagre endringer til tidkontroll, må du klikke 
Bruk på bunnen av fanen. Du kan også bruke samme innstillinger på 
andre terminaler ved å klikke Bruk på flere. 

 
  Tidkontrollmodus - velg tidkontroll modus: 

- Ikke bruk - deaktiver tidkontrollfunksjoner for denne terminalen. 
- Manuell - brukere må trykke spesifisert tast hver gang de går inn 

eller ut for å registrere sine tidkontroll hendelser. 
- Manuell fiks - når en tidkontroll tast er trykket, vil terminalen forbli 

i samme modus til en annen tidkontroll tast er trykket. 
- Auto endring - terminalen endrer automatisk modus i henhold til 

funksjoner spesifisert for en tidskategori. 
- Hendelse fiks - terminalen utfører kun spesifisert tidkontroll 

funksjon. 

  Tidkontroll tast - angi tastene å bruke for tidkontroll hendelser og 
hendelsestyper tilhørende med dem: 

-  Funksjonstast - velg en funksjonstast fra nedtrekksmenyen til 
knytte en tidkontroll hendelse (*1-*15). Hvis du bruker Hendelse fiks 
modus, kan du klikk avmerkingsboksen til høyre for å angi en 
reservert hendelse. 

-  Hendelse tekst - angi en tekst for hendelsen.  

- Automodus tidskategori - når Auto endring modus brukes, kan 
angi du når modus skal fungere ved å velge en tidskategori i 
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nedtrekksmenyen. For mer informasjon om registrering av 
tidskategori, se kapittel 3.6.1. 

-  Hendelse - velg type av hendelse å knytte til tasten (Ikke bruk, Sjekk 
inn, Sjekk ut, Inn, eller Ut). Inn/Ut gjelder generelle inn/ut 
passeringer i løpet av dagen, Sjekk inn/ut gjelder for stempling inn 
og ut ved arbeidstidens begynnelse og slutt - eller første sjekk-inn 
siste sjekk-ut pr dag. Ved valg av Sjekk inn eller Sjekk ut, kan du 
aktivere ”Regn som normal sjekk-inn/sjekk-ut hendelse”.  

Hvis dette valget er aktivert, vil brukere som aktiverer rette taster bli 
ansett å komme eller slutte på rett tid selv om de faktisk kommer for 
sent eller går for tidlig. Hvis du merker av “Kun resultatet”, vil de 
vises som presise på tidkontroll rapporter men deres arbeidstid blir 
beregnet riktig basert på faktiske tider for stempling inn/ut. Hvis Ut 
er valgt, kan også “Legg til arbeidstid etter denne hendelsen” velges. 
Hvis dette er valgt, vil brukere med aktivering av rette taster bli 
vurdert som på arbeid for resten av arbeidstiden selv om de forlater 
arbeidsstedet for tidlig. 

5.1.6.9 Wiegandfanen 

Wiegandfanen lar deg konfigurere Wiegand formatet for en X-Station 
terminal. Klikk Endre format for å starte Wiegand konfigurasjonshjelper. 
For mer informasjon om å konfigurere Wiegand formatet, se kapittel 3.2.9. 

 
  Wiegand Modus - velg modus for Wiegand inngang ved lesing av kort-

ID data (Tradisjonell eller Utvidet). Tradisjonell modus vil prosessere 
ID-data fra tilkoblede terminaler og RFID kortlesere på samme måte 
(dette er vanlig funksjon i tidligere versjoner av BioStar). Utvidet 
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modus gjør at RFID kortlesere vil fungere selvstendig, som lar dem til 
tilknyttes dører inkludert i soner, og logge med egne terminal ID’er. 

  Wiegand inn/ut - knytte funksjon av Wiegand inngang eller utgang: 

-  Wiegand (Bruker) inn - ID-feltet i Wiegand strengen tolkes som en 
bruker-ID. 

-  Wiegand (Kort) inn - ID-feltet i Wiegand strengen tolkes som en 
kort-ID. 

-  Wiegand (Bruker) ut - setter inn bruker-ID på autentisert bruker i 
ID-feltet av Wiegand strengen. 

-  Wiegand (Kort) ut - setter inn kort-ID på autentisert bruker i ID-
feltet av Wiegand strengen.  

5.2 Tilpasse dørinnstillinger 
Avsnittene nedenfor beskriver innstillingene tilgjengelig for dører som er lagt inn i 
BioStar. Tilpass måten disse dørene fungerer ved å endre innstillingene til å passe 
ditt eget miljø og driftsbehov. For adgang til faner beskrevet nedenfor, klikk Dører 
i snarveifeltet og velg så en dør.  

5.2.1 Detaljerfanen 
Detaljerfanen lar angi hvilke terminaler som brukes på innsiden eller utsiden av 
en dør, og hvordan terminalene kontrollerer dører og anti-passback funksjoner. 
Når man kobler 2 terminaler til en enkelt dør, må terminalene kobles sammen 
med RS485. Hvis så er tilfellet, kan kun I/O portene på den ene terminalen 
brukes. Angi hvilken terminals I/O porter å bruke i “IO Terminal” 
nedtrekksmenyen.  

 
  Innvendig terminal - velg en terminal å bruke på innsiden av døren. 

  Utvendig terminal - velg en terminal å bruke på utsiden av døren. 
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  Tidskategori åpen - velg en tidskategori for når døren normalt skal være åpen. 
I stilling åpen er relé for døren aktivert. 

  Tidskategori låst - velg en tidskategori for når døren normalt skal være låst.  
I stilling låst er relé for døren deaktivert. 

  IO Terminal - når man bruker 2 terminaler på en enkelt dør, angi hvilken 
terminals IO porter å bruke. 

  Dørrelé - velg et dørrelé. 

  Utgangsknapp - velg en terminal inngang å bruke for utgangsknappen 
(Deaktiver eller Inngang 0 og Inngang 1 for hver terminal). 

  Brytertype - velg den normale stillingen for inngangen brukt for en 
utgangsknapp (N/O-normalt åpen eller N/C-normalt lukket). 

  Dørstatus - velg en inngang for en sensor som detekterer gjeldende status for 
døren. 

  Brytertype - velg den normale stillingen for inngangen brukt for en dørstatus 
sensor (N/O-normalt åpen eller N/C-normalt lukket). 

  Åpningstid (sekunder) - velg varighet i sekunder som et dørrelé må være 
aktivert når en dør åpnes. Etter denne perioden, vil reléet slutte å sende signal 
til døren. Standard er tre sekunder. 

  Dør åpen alarm (sekunder) - velg varighet i sekunder som en dør kan være 
åpen før en alarm vil aktiveres. 

  Styres av - velg type hendelse som vil trigge tilhørende terminal til å åpne 
døren. 

-  Hendelser (Standard) - tilhørende terminal vil åpne døren ved alle 
godkjente hendelser ved autentisering. 

-  Tidkontroll / Autent - tilhørende terminal vil åpne døren ved godkjent 
Tidkontroll eller autentiseringshendelser eller Tidkontroll autentiserings-
hendelser. For å bruke dette valget, må du velge Bruk relé 
avmerkingsboksen i Tidkontroll fanen. Dette valget er kun tilgjengelig for 
BioStation, D-Station, og BioLite Net terminaler. For mer informasjon om å 
konfigurere Tidkontroll innstillinger, se kapittel 5.1.1.8 og 5.1.3.7. 

-  Autentisering - tilhørende terminaler vil åpne døren kun ved godkjente 
autentiseringshendelser. 

-  Tidkontroll - tilhørende terminaler vil åpne døren kun ved godkjent 
Tidkontroll autentisering. For å bruke dette valget, må du velge Bruk relé 
avmerkingsboksen i Tidkontroll fanen. Dette valget er kun tilgjengelig for 
BioStation, D-Station, og BioLite Net terminaler. For mer informasjon om å 
konfigurere Tidkontroll innstillinger, se kapittel 5.1.1.8 og 5.1.3.7. 

-  Deaktivert - tilhørende terminaler vil ikke åpne døren, uavhengig av forsøk 
på autentiseringshendelser. 
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  Lukkes av - hendelse for å lukke døren. 

-  Åpen periode - BioStar vil lukke døren etter perioden spesifisert i 
Åpningstid (sekunder) feltet. 

-  Åpen periode + Status - BioStar vil prøve å lukke døren basert på dør 
status (hvis det er tilkoblet dørsensorer og systemet kan detektere om 
døren er åpen). Hvis dørsensorer ikke er tilkoblet eller systemet ikke kan 
detektere dørens status, vil systemet lukke døren etter perioden spesifisert 
i Åpningstid (sekunder) feltet. Denne innstillingen er nyttig når brukt med 
svingdører, for eksempel for å hindre noen å følge etter en autorisert person 
gjennom døren. 

  Anti-passback - klikk avmerking for å aktivere anti-passback funksjonen (Bare 
tilgjengelig når man bruker terminal både på innsiden og utsiden). 

-  Terminal navn - dette feltet er fylt inn automatisk. 

-  Terminal IP - dette feltet er fylt inn automatisk. 

-  APB Type - velg type anti-passback begrensning (Myk eller Hard). 

-  Restart tid (min) - velg varighet (i minutter) som må passere før anti-
passback status restartes. Standard restart tid er 0 - ved denne 
innstillingen vil anti-passback status ikke bli restartet. 

5.2.2 Alarmfanen 
Alarmfanen lar deg angi alarm reaksjoner for dører som er tvunget åpen eller 
holdt åpen. En tvunget åpen alarm oppstår når en dør er tvunget åpen uten noe 
autentisering ved terminalen. En holdt åpen alarm oppstår når en dør forblir åpen 
lenger enn tiden spesifisert i systemets innstillinger. 

 
  Reaksjon  

-  Programlyd - aktiverer og velg en lyd fra nedtrekksmenyen som spilles av 
BioStar programmet. Angi så varighet (“Gjenta antall”) av lyd i sekunder. 
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Hvis du setter Gjenta antall til 0, vil spesifisert lyd spille inntil noen med 
administrative privilegier manuelt stanser lyden via Sanntid monitoring 
fanen i Monitoring vinduet. For å legge spesielle lyder til listen, se kapittel 
3.9.1.2. 

-  Terminallyd - aktiverer og velger en lyd som spilles av terminaler koblet til 
døren. 

-  Send E-post- aktiverer og setter opp e-post som sendes av systemet. For 
mer informasjon om å sende varslings e-poster, se kapittel 3.9.2. 

-  Alarmterminal - aktiverer og velger en terminal for alarm signal. 

-  Utgangport - velger en utgangsport å bruke for å sende alarm signal. 

-  Utgangssignal - velger et utgangssignal å sende. 

5.3  Tilpasse soneinnstillinger 
Tilpass måten soner fungerer ved å endre innstillingene til å passe ditt eget miljø 
og driftsbehov. For adgang til faner beskrevet nedenfor, klikk Dører i snarveifeltet, 
og velg en sone. 

5.3.1 Tilpasse innstillinger for anti-passback soner 
Avsnittene nedenfor beskriver innstillingene tilgjengelig for anti-passback soner. 
Tilpass måten sonen fungerer ved å endre innstillingene til å passe ditt eget miljø 
og driftsbehov.  

5.3.1.1 Detaljerfanen 

Detaljerfanen lar deg angi hvilken anti-passback type å bruke for en sone 
og restart perioden for anti-passback funksjonen. 

 
  APB Type - velg en type anti-passback begrensning å bruke (Myk eller 

Hard). 

  Restart tid (min) - velg varighet (i minutter) som må passere før anti-
passback status restartes. Standard restart tid er 0 - ved denne 
innstillingen vil anti-passback status ikke bli restartet. 

  Hvis frakoblet - velg hvordan dører i sonen skal opptre hvis 
kommunikasjon er brutt mellom verts- og klientterminaler. 



 
 
5. Tilpasse innstillinger 

 Copyright © 2010, Suprema Inc. On the web: www.supremainc.com178 

5.3.1.2 Alarmfanen 

Alarmfanen lar deg angi alarm reaksjoner og en utgangsterminal for en 
anti-passback sone. xx 

 
  Reaksjon 

-  Programlyd - aktiverer og velg en lyd fra nedtrekksmenyen som 
spilles av BioStar programmet. Angi så varighet (“Gjenta antall”) av 
lyd i sekunder. Hvis du setter Gjenta antall til 0, vil spesifisert lyd 
spille inntil noen med administrative privilegier manuelt stanser 
lyden via Sanntid monitoring fanen i Monitoring vinduet. For å legge 
spesielle lyder til listen, se kapittel 3.9.1.2. 

-  Terminallyd - aktiverer og velger en lyd som spilles av terminaler 
koblet til døren. 

-  Send E-post - aktiverer og setter opp e-post som sendes av systemet. 
For mer informasjon om å sende varslings e-poster, se kapittel 3.9.2. 

-  Alarmterminal - aktiverer og velger en terminal for alarm signal. 

-  Utgangport - velger en utgangsport å bruke for å sende alarm signal. 

-  Utgangssignal - velger et utgangssignal å sende. 

5.3.1.3 Adgangsgruppefanen 

Adgangsgruppefanen lar deg angi adgangsgrupper som kan omgå normale 
begrensninger for sonen. For å innvilge rettigheter til en adgangsgruppe, 
velg en gruppe og klikk Bruk på bunnen av sonefeltet. 
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5.3.2 Tilpasse innstillinger for begrenset adgangssoner 
Avsnittene nedenfor beskriver innstillingene tilgjengelig for soner med 
adgangsbegrensning. Tilpass måten sonen fungerer ved å endre innstillingene til å 
passe ditt eget miljø og driftsbehov. 

5.3.2.1 Detaljerfanen 

Detaljerfanen lar deg angi perioder og begrensninger innen hver periode 
for sonen. 

 
  Adgangsbegrensning til sone - klikk avmerkingsboks for å angi en 

periode og angi deretter ønsket begrensning i antall ganger inn. 

  Maks ganger inn - velg det maksimale antall innganger tillatt i løpet 
av angitt periode. 

  Tidsbegrenset APB i minutter - angi tid før ny adgang til sonen. 

  Hvis frakoblet - velg hvordan dører i sonen skal opptre hvis 
kommunikasjon er brutt mellom verts- og klientterminaler. 

5.3.2.2 Alarmfanen 

Alarmfanen lar deg angi alarm reaksjoner og en utgangsterminal for en 
adgangsbegrenset sone. 

 
  Action 

-  Programlyd - aktiverer og velg en lyd fra nedtrekksmenyen som 
spilles av BioStar programmet. Angi så varighet (“Gjenta antall”) av 
lyd i sekunder. Hvis du setter Gjenta antall til 0, vil spesifisert lyd 
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spille inntil noen med administrative privilegier manuelt stanser 
lyden via Sanntid monitoring fanen i Monitoring vinduet. For å legge 
spesielle lyder til listen, se kapittel 3.9.1.2. 

-  Terminallyd - aktiverer og velger en lyd som spilles av terminaler 
koblet til døren. 

-  Send E-post - aktiverer og setter opp e-post som sendes av systemet. 
For mer informasjon om å sende varslings e-poster, se kapittel 3.9.2. 

-  Alarmterminal - aktiverer og velger en terminal for alarm signal. 

-  Utgangport - velger en utgangsport å bruke for å sende alarm signal. 

-  Utgangssignal - velger et utgangssignal å sende. 

5.3.2.3 Adgangsgruppefanen 

Adgangsgruppefanen lar deg angi adgangsgrupper som kan omgå normale 
begrensninger for sonen. For å innvilge rettigheter til en adgangsgruppe, 
velg en gruppe og klikk Bruk på bunnen av sonefeltet.  

 

5.3.3 Tilpasse innstillinger for alarmsoner 
Avsnittene nedenfor beskriver innstillingene tilgjengelig for alarmsoner. Tilpass 
måten sonen fungerer ved å endre innstillingene til å passe ditt eget miljø og 
driftsbehov. 
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5.3.3.1 Detaljerfanen 

Detaljerfanen lar deg angi alarm forsinkelser og aktivering/deaktivering 
av alarmsoner. 

 
  Forsinkelse (sekunder) 

-  Aktivere - velg forsinkelse i sekunder før aktivering av sonen. 

-  Deaktivere - velg forsinkelse i sekunder før deaktivering av sonen. 

  Aktivere/Deaktivere med - angi innstillinger for aktivering eller 
deaktivering av sone. For mer informasjon om å konfigurere aktivering 
og deaktivering innstillinger, se 3.4.2.5. For mer informasjon om å 
sette opp alarmer, se kapittel 3.9. 

  Eksterne innganger/utganger - angi innstillinger for at BioStar 
automatisk skal aktivere eller deaktivere soner. For mer informasjon 
om å konfigurere eksterne innganger/utganger, se 3.4.2.6. For mer 
informasjon om å sette opp alarmer, se kapittel 3.9. 

5.3.3.2 Alarmfanen 

Alarmfanen lar deg angi alarm reaksjoner og an utgang terminal for en 
alarmsone. 

 
  Action 
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-  Programlyd - aktiverer og velg en lyd fra nedtrekksmenyen som 
spilles av BioStar programmet. Angi så varighet (“Gjenta antall”) av 
lyd i sekunder. Hvis du setter Gjenta antall til 0, vil spesifisert lyd 
spille inntil noen med administrative privilegier manuelt stanser 
lyden via Sanntid monitoring fanen i Monitoring vinduet. For å legge 
spesielle lyder til listen, se kapittel 3.9.1.2. 

-  Terminallyd - aktiverer og velger en lyd som spilles av terminaler 
koblet til døren. 

-  Send E-post - aktiverer og setter opp e-post som sendes av systemet. 
For mer informasjon om å sende varslings e-poster, se kapittel 3.9.2. 

-  Alarmterminal - aktiverer og velger en terminal for alarm signal. 

-  Utgangport - velger en utgangsport å bruke for å sende alarm signal. 

-  Utgangssignal - velger et utgangssignal å sende. 

5.3.3.3 Adgangsgruppefanen 

Adgangsgruppefanen lar deg angi adgangsgrupper som kan aktivere og 
deaktivere soner. For å innvilge deaktivere-autentisering til en 
adgangsgruppe, velg en gruppe og klikk Bruk på bunnen av sonefeltet. 

 

 

5.3.4 Tilpasse innstillinger for brannalarmsoner 
Avsnittene nedenfor beskriver innstillingene tilgjengelig for brannalarmsoner. 
Tilpass måten sonen fungerer ved å endre innstillingene til å passe ditt eget miljø 
og driftsbehov. 
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5.3.4.1 Detaljerfanen 

Detaljerfanen lar deg legge til eller slette terminaler i Liste terminaler og 
innganger i Liste innganger. For å legge til eller slette terminaler, se 
kapittel 3.4.2.2. 

 

5.3.4.2 Alarmfanen 

Alarmfanen lar deg angi alarm reaksjoner og en utgangsterminal for en 
brannalarmsone. 

 
  Action 

-  Programlyd - aktiverer og velg en lyd fra nedtrekksmenyen som 
spilles av BioStar programmet. Angi så varighet (“Gjenta antall”) av 
lyd i sekunder. Hvis du setter Gjenta antall til 0, vil spesifisert lyd 
spille inntil noen med administrative privilegier manuelt stanser 
lyden via Sanntid monitoring fanen i Monitoring vinduet. For å legge 
spesielle lyder til listen, se kapittel 3.9.1.2. 

-  Terminallyd - aktiverer og velger en lyd som spilles av terminaler 
koblet til døren. 

-  Send E-post - aktiverer og setter opp e-post som sendes av systemet. 
For mer informasjon om å sende varslings e-poster, se kapittel 3.9.2. 

-  Alarmterminal - aktiverer og velger en terminal for alarm signal. 
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-  Utgangport - velger en utgangsport å bruke for å sende alarm signal. 

-  Utgangssignal - velger et utgangssignal å sende. 

5.3.5 Tilpasse innstillinger for adgangssoner 
Avsnittene nedenfor beskriver innstillingene tilgjengelig for adgang soner. Disse 
soner brukes til å synkronisere brukerdata, så Alarm og Adgangsgruppe faner er 
ikke tilgjengelig. Tilpass måten sonen fungerer ved å endre innstillingene til å 
passe ditt eget miljø og driftsbehov.  

5.3.5.1 Detaljerfanen 

Detaljerfanen lar deg legge terminaler til Liste terminaler. 

 
  Synkroniser brukerinformasjon - klikk denne avmerkingsboksen for 

automatisk å overføre brukerinformasjon til andre terminaler. 

  Synkroniser loggdata - klikk denne avmerkingsboksen for å sende 
alle loggregistreringer automatisk til vertsterminal (for 
klientterminaler i sonen). 

  Synkroniser tid - klikk denne avmerkingsboksen for å synkronisere 
tiden på terminaler i sonen. 
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5.3.6 Tilpasse innstillinger for samlingssoner 
Avsnittene nedenfor beskriver innstillingene tilgjengelig for samlingssoner. Disse 
sonene brukes til å overvåke brukeres posisjoner, så Alarmfanen er utilgjengelig. 
Tilpass måten sonen fungerer ved å endre innstillingene til å passe ditt eget miljø 
og driftsbehov.  

5.3.6.1 Detaljerfanen 

Detaljerfanen lar deg legge terminaler til Liste terminaler. 

 
  Samlingssone type - velg type kontroll (automatisk eller manuell).  

  Kontrolltid (timer) - velg antall timer å kontrollere sonen. 

5.3.6.2 Adgangsgruppefanen 

Adgangsgruppefanen lar deg angi adgangsgrupper som kan aktivere og 
deaktivere soner. For å innvilge deaktivere-autentisering til en 
adgangsgruppe, velg en gruppe og klikk Bruk på bunnen av sonefeltet. 
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5.4 Tilpasse brukerinnstillinger 
Tilpass forskjellige innstillinger for brukere, inkludert privat informasjon, 
fingeravtrykk informasjon, og adgangskort informasjon. For å få adgang til faner 
beskrevet nedenfor, klikk Brukere i snarveifeltet, og velg en bruker. 

5.4.1 Detaljerfanen 
Detaljerfanen lar deg angi personal informasjon om en bruker og validere datoer 
for en brukerkonto. For å redigere feltene, se kapittel 4.4.3. 

 
  ID - angi ID-nummeret for en bruker. 

  Startdato - velg en startdato som bruker kan få autentisering via BioStar. 

  Sluttdato - velg en dato som brukers konto vil utløpe (du kan også angi timen 
som konto vil utløpe). 

  Personlig modus - velg autentiseringsmodus for bruker (Terminal standard, 
Kun finger, Kun passord, Finger eller passord, Kun kort, Finger og passord). Hvis 
du velger “Terminal Standard,” blir funksjonsmodus bestemt av innstillinger på 
terminalen. 

  Tittel - velg en tittel for bruker (Gjest, Direktør, Daglig leder, Disponent, 
Avdelingssjef, Produktsjef, Salgssjef, Assistent, eller spesiell tittel). 

  Mobil - angi et mobilnummer for en bruker. 

  Kjønn - velg en brukers kjønn. 

  Fødselsdag - velg en brukers fødselsdag fra nedtrekkskalender. 
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5.4.2 Fingeravtrykkfanen 
Fingeravtrykkfanen lar deg angi type skanner å bruke for registrering og anvendt 
sikkerhetsnivå. Denne fanen kan også brukes til å teste fingeravtrykk matching 
og registrere fingeravtrykk for varsling. For mer informasjon om registrering av 
fingeravtrykk, se kapittel 3.5.2. 

 
  Registreringsterminal - velg en terminal for skanning av fingeravtrykk. 

  1:1 Sikkerhetsnivå - velg et sikkerhetsnivå å bruke for fingeravtrykk 
autentisering (Terminal Standard og Lavest [1/1 000] til Høyest [1/10 000 000]). 
Tenk igjennom at når sikkerhetsnivået heves, så øker også muligheten for falsk 
avvisning. 

  Varsling - velg et fingeravtrykktemplat som brukes som varslingsfinger 
(varslingsfinger vil aktivere alarmer når den brukes til å få adgang). 

5.4.3 Ansiktsfanen 
Ansiktsfanen lar deg angi en D-Station terminal å bruke for innhenting av bilder 
av brukere. For mer informasjon om innhenting av bilder, se kapittel 3.5.3. 

 
  Registreringsterminal - velg en terminal å bruke for innhenting av bilder. 
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5.4.4 Kortfanen 
Kortfanen lar deg angi korttyper og IDer og utstede kort til brukere. For mer 
informasjon om å utstede kort, se kapittel 3.5.3. 

 
  Korttype - velg en type av adgangskort å utstede (Mifare CSN, Mifare Templat, 

EM 4100, HID Prox, iCLASS CSN, eller iCLASS Templat). 

  Kort-ID - viser kortets ID-nummer når et kort er utstedt. 

5.4.5 Tidkontrollfanen 
Tidkontrollfanen lar deg angi skift, ferieplaner og fraværsperioder for en bruker. 
For å legge til nye detaljer, klikk Legg til på bunnen av fanen. For å lagre 
endringer i tidkontroll, må du klikke Bruk på bunnen av fanen. Du kan også 
fjerne registreringer ved å markere registreringen og klikke Slett. For mer 
informasjon om å konfigurere tidkontroll, se kapittel 3.8. 

 
  Administrere skift - angi skift for bruker. 

  Administrere ferie- angi ferieplaner for bruker. 

  Administrere fravær - angi fravær for bruker. 
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06 
Problemløsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du opplever problemer med BioStar programvaren, kontakt Suprema's teknisk 
support pr e-post: support@supremainc.com. Når du setter opp en e-post til teknisk 
support, vennligst ta med følgende: 

  Hvilken BioStar versjon er installert. 

  Hvilken Suprema terminaler er påvirket av problemet, hvis noen. 

  Feilmeldingen du mottar, hvis noen. 

  En komplett og nøyaktig beskrivelse av problemet du opplever. 

  Ditt navn og tittel. 

  Din kontaktinformasjon. 

  Beste tid og metode for å kontakte deg. 
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Ordliste 
 

 

 

 

 

 

 

 

Adgangsbegrensning – Maksimalt antall ganger en bruker kan få adgang til et 
spesifisert område. Adgangsbegrensningen kan knyttes til en tidskategori som 
begrenser brukere til et angitt antall av innganger i løpet av kontortiden, for 
eksempel. 

Adgangskontrollsystem - Et system med fysiske mekanismer og kontrollere som 
tillater eller nekter adgang til en spesiell ressurs eller fysisk område. BioStar er et IP-
basert biometrisk adgangskontrollsystem. 

Adgangskort - Et kort som kan brukes til gi eller begrense adgang til et bestemt 
område. BioStar støtter MIFARE®, EM4100, HID proximity, iCLASS®, og FeliCa® 
kort. Se også: proximity kort. 

Alarmsone - En gruppering av terminaler som brukes for å beskytte et fysisk område. 
BioStar overvåker innganger til en alarmsone og trigger alarmer når innbrudd eller 
forsøk på uautorisert adgang detekteres. 

Anti-passback - En sikkerhetsprotokoll som hindrer en bruker fra å gi uautorisert 
adgang for uvedkommende via adgangskort eller fingeravtrykk. Se også: tidsstyrt anti-
passback. 

Avdeling - En del av en organisasjon brukt til å gruppere bruker (ansatte). Bruk av 
avdelinger er ikke nødvendig, men kan være lurt for å organisere mange ansatte. 

Biometri - Biometri refererer til bruk av fysiske karakteristika for verifisering eller 
autorisasjon. BioStar inneholder Suprema’s prisvinnende fingeravtrykkgjenkjennings 
teknologi til å håndtere biometrisk autentisering av en brukers identitet og 
autentisering for å gi adgang til begrensede områder. 

Brannalarmsone - En sone som brukes til grensesnitt med brannalarmer og 
kontrollerer dører når brann detekteres. 

Bruker - En bruker er alle personer som har adgangsrettigheter. En brukers 
adgangsrettigheter er satt sammen av individuelle rettigheter (bruker nivå), 
medlemskap i adgangsgrupper, og tidsbegrensninger. 
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Distribuert intelligens - I BioStar er databasen for autentisering distribuert til hver 
terminal, for å utføre autentisering raskere og for å fungere selv om andre deler av 
systemet er offline. 

Dør - Dører er fysiske barrierer som håndterer adgang til en bygning eller område. 
Minst en terminal må kobles til en dør for å håndtere adgangskontroll, men 2 
terminaler kan kobles for å støtte anti-passback og andre funksjoner, eksempel 
dørreléer, alarmreléer, utgangsbrytere, og sensorer. 

ESSID - Extended Service Set ID. ESSID er navnet på et trådløst nettverks 
aksesspunkt. Det gjør et trådløst nettverk til klart kjennelig i forhold til et annet. 
ESSID er en type SSID (den andre er BSSID). 

Falsk aksepterings rate - (FAR) er et mål for sannsynlighet for at et biometrisk 
sikkerhetssystem vil innvilge adgangsforsøk for en uautorisert bruker. Et systems 
FAR er typisk angitt som ratio av antall av falske aksepter til antall 
identifiseringsforsøk. 

Falsk avvisnings rate - (FRR) (false rejection rate) er et mål for sannsynlighet for at 
et biometrisk sikkerhetssystem uriktig vil avvise adgang for en autorisert bruker. Et 
systems FRR er typisk angitt som ratio av antall av falske avvisninger til antall forsøk 
på identifisering.  

Fingeravtrykk sensor - En fingeravtrykksensor er en elektronisk leser som brukes 
for å legge inn et digitalt bilde av fingeravtrykkmønstre. Innhentede bilder kalles 
levende skann. Dette levende skann blir digitalt prosessert ved å opprette et 
biometrisk Templat (en samling av ekstraherte funksjoner) som lagres og brukes til 
fingeravtrykkgjenkjenning. 

Fingeravtrykkgjenkjenning - Automatisk prosess for matching av personers 
fingeravtrykk: et tidligere registrert og et avgitt av en bruker for autentisering. BioStar 
inneholder Suprema's prisvinnende algoritmer for gjenkjenning av fingeravtrykk. 

Inngangssignal - Signal sendt til en terminal fra ekstern enhet, eksempel en 
utgangsbryter. 

Klient - BioStar klientprogramvare lar en operatør koble seg til BioStar server over 
nettverk og kontrollere tilkoblede terminaler. Operatør ID og passord er nødvendig for 
å få adgang til systemet via en klient. 

Operatør - Operatører er personell som har rettigheter til å bruke BioStar klienter. 
BioStar inneholder tre predefinerte nivåer for operatører: administratorer, operatører, 
og ledere. BioStar støtter maksimalt 16 spesielle operatørnivåer. 

Passeringsgruppe - En gruppe brukere som kan omgå normale begrensninger for en 
sone. 

Proximity kort - Proximity kort (eller "prox" kort) er berøringsfrie smartkort som 
brukes for sikker adgang. BioStation, BioEntry Plus, og BioLite Net terminaler støtter 
EM4100 kort; BioStation Mifare, BioEntry Pluss Mifare, BioLite Net, og D-Station 
terminaler støtter MIFARE og iCLASS kort; og BioStation HID terminaler støtter HID 
proximity kort. 



 
 
Ordliste 

 Copyright © 2010, Suprema Inc. On the web: www.supremainc.com192 

Registrering - Prosess ved registrering av brukerkonto og innhenting av bilder av 
fingeravtrykk eller utstede adgangskort. 

RF terminal - Short-range RFID terminaler brukt for adgang til dører. BioStar lar 
tredjeparts RFID terminaler lagt inn i systemet for å integrere eksisterende utstyr i 
konfigurasjonen av adgangskontrollere. 

Sikkerhetsnivå - Se: Falsk aksepterings rate. 

Sone - En sone består av 2 eller flere terminaler som er gruppert sammen. BioStar 
inneholder flere soneklassifiseringer: anti-passback, adgangsbegrensning, alarm, 
samling, og brannalarm. 

Terminal - I denne guiden er ordet "terminal" brukt om alle Suprema produkter som 
støttes av BioStar. Støttede terminaler inkluderer BioStation, BioStation Mifare, 
BioStation HID, D-Station, BioEntry Plus, BioEntry Pluss Mifare, BioEntry Pluss 
iCLASS, BioLite Net, Xpass, og BioMini USB terminaler, så vel som Sikker I/O 
terminal. 

Tidkontroll - Denne betegnelsen referer til prosesser og funksjoner som overvåking 
og rapportering av sjekk-inn og sjekk-ut aktiviteter for brukere (ansatte) og gi 
administratorer mulighet til å definere perioder og arbeidsplaner. Informasjon 
innsamlet med BioStar kan brukes sammen med eksterne systemer for 
tidsrapportering og lønnssystemer. 

Tidskategori - En definerbar periode som kan brukes til å gi eller begrense adgang 
innen spesifiserte tider. Tidskategorier kan kombineres med dører for å opprette 
adgangsgrupper. 

Tidsstyrt anti-passback - En sikkerhetsprotokoll som hindrer en bruker gjentatt 
adgang for en spesifisert periode. Se også: anti-passback. 

Utgangssignal - Signal sendt til en ekstern terminal, eksempel en alarmsirene eller 
elektronisk sluttstykke. 

Varslingsfinger - Denne termen referer til et registrert fingeravtrykk som vil aktivere 
stille varslinger når bruker er under tvang. I en typisk tvangssituasjon tvinger en 
gjerningsperson brukeren til å gi adgang ved tvang eller trusler. Brukeren får adgang 
med sin "varslingsfinger," som gir adgang og samtidig trigger en alarm eller angitte 
reaksjoner. 

Vert - En vert er terminalen som fungerer som master i et RS485 nettverk. 
Vertsterminal overfører data mellom eksterne terminaler (eller et større nettverk) og 
klient terminaler koblet til RS485 nettverket. 

Wiegand grensesnitt - Wiegand grensesnitt er en standard for kabling brukt til å 
koble en kortleser til resten av et elektronisk adgangssystem. Wiegand bruker 3 
ledere, felles jord og to dataoverføringsledere DATA0 og DATA1, noen ganger også kalt 
Data Høy og Data Lav.  
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