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Dansk hurtig vejledning til administrationssoftware af adgangskontrolsystem 

 
 
Forord: 
 
ACCESS bliver leveret pre-konfigureret til pågældende installation. Programmet er sat 
op efter kravsspecifikationer lavet i samråd med installatøren. Denne vejledning er et 
udtræk af de vigtigste og mest anvendte funktioner i softwaren. 
Det forudsættes at brugeren har kendskab til betjening af en PC med Windows og har 
gennemgået et kursus i brugen af ACCESS.Systemet leveres med en komplet Dansk 

brugermanual som PDF fil der beskriver alle programmets muligheder og funktioner 
 
I ACCESS gælder følgende for installationen: 
- Adgangspunktet er navngivet og svarer til enheden 
- En GSM læser styrer et indgangspunkt (en dør). 
- Alt opsætning i ACCESS læses ned i enheden via mobilt data netværk. 
- Det er derfor vigtigt at GSM signalet er iorden. Skulle GSM signalet forsvinde efter 

data er overført 
vil systemet stadigvæk virke. Kun en strømafbrydelse vil få systemet ud af drift. 
Batteribackup kan tilkobles således systemet kan opretholde adgangskontrollen i 
et antal timer efter. 
 

 
Indholdsfortegnelse 
 
1.Login 
2.Bruger oprettelse/sletning/rettelser/mistet nøgle 
3.Grupper oprettelse/sletning 
4.Tidsskemaer. 
5.Opdatering af system. 
6.Backup komplet/bruger 
7.Service & support 
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1.Login
1.1  I en WebBrowser:

a. Skriv: login.acct.dk/easyaccess/. Gem evt. som en genvej på skrivebord eller i
værkstøjslinjen. 
b. Brug det tildelte brugernavn og kodeord til at logge ind med.
c. Koden kan herefter ændres under Administrator.

2.Bruger nyoprettelse/sletning/ændre/mistet nøgle
2.1 Nyoprettelse:
a. Enkelklik på menuen ”Brugere” til højre i skærmbilledet

b. Opret en beboer med den ønskede information. Alle felter er indtastningsklar.
c. Beboerens navn øverst

d. Telefon hvis der ønskes adgang med mobiltelefon
e. RFID kort = nøglebrikskoden på nøglebrikken
f. Giv brugeren adgang til enheder
g. Afslut hver linje med ”Gem” til højre eller alle på en gang i ”Gem” alle nederst til

venstre.

h. Afslut med ”Effektuer og luk”.

2.2 Ændre bruger: 
a. Som punkt 2.1 hvor der skal klikkes på ”Ændre” til højre for linjen der skal ændres.

2.3 Mistet nøgle: 
a. Enkelklik på menuen ”Brugere” til højre i skærmbilledet

b. Ny nøglebrik kan indlæses under RFID og laves som beskrevet under
 nyoprettlese 2.1.e. Den gamle nøglekode overskrives automatisk med den nye. 

Dermed kan

 den gamle nøglebrik ikke mere bruges medmindre den genindlæses. 

3. Brugergrupper oprettelse
3.1 Oprettelse:

a. Enkelklik på menupunktet ” Brugergrupper ” til øverst til højre i skærmbilledet

b. Opret en brugergruppe ved at klikke på ”Opret ny brugergruppe” øverst til højre
i dialogboxen
c. Skriv brugergruppens navn øverst
d. Vælg hvilke indgangspunkter gruppen skal give adgang til ved at markere

indgangspunkteterne 
 tryk på ”Gem” til højre for linjen 

e. Afslut med ”Effektuer og luk”.

4.Tidsskemaer

Opret et nyt tidsskema 
a. Enkelklik på iconet ”Tidsskemaer” til venstre i skærmbilledet

b. Klik på ”Nyt tidsskema” nederst til højre 
c. Skriv navnet på tidsskemaet og tryk på ”Gem” 
d. Tryk på tilføj tidsangivelse og lav den ønskede tidsåbning.

e. ”Gem alt og afslut med effektuer og luk 

5.Opdatering af system.
Opdatering af samtlige indgange i alle blokke
a. Sker med det samme via mobil netværk

6.Backup
a. Systemet ligger On-Line hvor der automatisk tages backup

7.Service & support
Fås hos Videx på telefon +45 3929 8000 efter aftale med installatøren.
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