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Åben ASSA Abloys låse med mobiltelefonen
Med Videx online GSM RFID adgangskontrol er det nu 
muligt at styre og administrere de populære batteridrev-
ne langskilte og låsecylindre fra ASSA Abloy. 
Både online og offline løsninger er muligt.

Offline-system
Med et offline-system skal alle læserne programmeres 
manuelt med en speciel håndholdt programmeringsen-
hed eller et specielt nøglekort. Intet registreres på PC.
Programmering og sletning af nøglebrikker sker manuelt 
på hver lås.

Online-system
Ved et online-system sendes alle RFID læsernes (dø-
renes) aktiviteter direkte til en administrations-server. 
Dette sker via mobilnettet. Altså trådløst. Alle låse (døre) 
kan derfor styres i ’real time’ fra en PC. 
Programmering og sletning af nøglebrikker sker på alle 
låse med det samme
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Central administration via web fra PC.
(Tablets kan også bruges.)
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Funktion
GSM-boksen monteres f.eks. i en opgang hvor et 
langskilt er monteret i hoveddøren. Via ’noden’ kom-
munikerer låsen med GSM-boksen der via mobilnettet 
’logger’ ind- og udgange, når en nøglebrik læses.
Låsene fås både som online og offline.
Offline låse opdateres via nøglebrikker. 
Alle låse er batteridrevne og fås i forskellige udgaver. 
Offline låse bør kun anvendes hvor der ikke er mulighed 
for strøm, af hensyn til hændelseslog og opdatering.

Tilkoblingsmuligheder
GSM-boksen har mulighed for tilslutning af to nøgle-
brikslæsere med tilhørende slutblik til online registrering 
af to døre. Lys og motorlås kan også tilsluttes. Alterna-
tivt kan låse for ASSA Abloy tilsluttes og mikse online og 
offline døre.
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