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1 Allmänt
1. Allmänt

AX Manager, förkortat AXM, är efterföljaren till den välkända LSM-
programvaran.

Ett helt nytt, intuitivt och överskådligt användargränssnitt underlättar
arbetet med alla komponenter som stöds (se Funktionsomfattning
[} 4]).

Nyheter i AXM Jämfört med LSM kommer AXM med viktiga nyheter:

 Microsoft SQL-databas som välkänt underlag för databaser.

 Framtidskompatibel användning genom pekskärmsoptimering

 Enkelt arbete tack vare användarvänliga assistenter.

 Behörighetsgrupper: Samlingsbehållare för identifikationsmedier och
lås. Alla identifikationsmedier som ingår är behöriga till alla lås som
ingår.

 Full överblick: Global sökning i hela programvaran

Lite Edition Med Lite Edition tar vi nu steget in i nästa dimension av
låssystemsadministration. Det är en utgåva med utvalda funktioner och ett
begränsat låssystem (jämför LSM Starter Edition).

Du har 20 lås och 100 transpondrar till ditt förfogande.
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2 Funktionsomfattning
2. Funktionsomfattning

Projekt 1 projekt

Låssystem 1 låssystem (offline)

Användare 1 användare

Antal lås 20

Antal identifikationsmedier 100 (endast transpondrar)

Lås som stöds

(endast aktiv teknik)

 Digital Cylinder AX

 Låscylinder 3061

 SmartHandle AX

 SmartHandle 3062

 Smartrelä 3063 (G2)

 Smartrelä 2 3063

 SmartLocker AX

 Möbellås (G2)

Lås som inte stöds

(Inte G1, passiv-/hybridteknik, WaveNet)

 Z3-låscylinder (G1)

 SmartHandle (G1)

 Smartrelä 3

 Smartrelä 3063 (G1)

 Hänglås

 Blocklås

Identifikationsmedier
 Transponder

 Pinkodsknappsats

Programmeringsenheter

 CD.Starter.G2

 SmartCD.G2/SmartCD2.G2

 SmartStick AX
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3 Systemvillkor
3. Systemvillkor

AXM Lite

Operativsystem
 Windows 10

 Windows 11

Processor
1,44 GHz eller snabbare (Intel, AMD)

Inget stöd för ARM-processorer i System 3060

Arbetsminne 4 GB eller mer (rekommendation: 8 GB)

Ledigt utrymme 500 MB (fysiskt)

Skärm
 10 tum eller större

 1 280×768 eller mer

.NET Framework 4,7

MS SQL-version som stöds SQL Server Express Local DB 2019
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4 Installation
4. Installation

LSM och AXM kan användas parallellt.

ü Administratörsbehörighet finns.

 Kör installationsfilen med administratörsbehörighet.

9 AXM och SQL-databasen installeras.

9 AXM installerat.

Komponenter från LSM-databaser

Det är för närvarande inte möjligt att migrera en LSM-databas. Gör på följande sätt för att
överföra komponenter från ett befintligt låssystem:

1. Återställ de komponenter som ska överföras med LSM-

2. Genomför den första programmeringen av komponenterna med AXM.

9 Komponenter överförda till AXM.
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5 Intryck
5. Intryck
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6 Hjälp och ytterligare information
6. Hjälp och ytterligare information

Infomaterial/dokument

Detaljerad information om drift och konfiguration samt andra dokument finns på webbplats:

https://www.simons-voss.com/se/dokument.html

Programvara och drivrutiner

Programvara och drivrutiner finns på hemsida:

https://www.simons-voss.com/se/support/nerladdning-av-programvara.html

Försäkringar om överensstämmelse

Förklaringar om överensstämmelse och andra certifikat för denna produkt finns på webbplats:

https://www.simons-voss.com/se/certifikat.html

Teknisk support

Vår tekniska support hjälper dig gärna (fast telefon, kostnaden beror på leverantör):

+49 (0) 89 / 99 228 333

Vill du hellre skriva ett e-postmeddelande?

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

Information och hjälp finns på rubriken Vanliga frågor:

https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl

Adress

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastr. 4
D-85774 Unterföhring
Tyskland
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Om SimonsVoss
SimonsVoss, pionjären inom fjärrstyrd, kabellös låsteknik,
erbjuder systemlösningar med ett brett produktutbud för
områdena SOHO, små och stora företag samt offentliga
inrättningar. Låssystemen från SimonsVoss kombinerar
intelligent funktionalitet, hög kvalitet och prisbelönt tysk
design Made in Germany.

SimonsVoss är en innovativ systemleverantör som sätter
värde på skalbara system, hög säkerhet, tillförlitliga
komponenter, effektiv programvara och enkel användning.

SimonsVoss är teknikledande inom digitala låssyetm och vår
fokus på innovation, hållbart tänkande och handlande samt

uppskattning av våra medarbetare och samarbetspartner är nyckeln till vår framgång.

SimonsVoss är ett företag i ALLEGION Group – ett globalt nätverk inom området säkerhet.
Allegion är representerat i cirka 130 länder runt om i världen (www.allegion.com).

Tysk Kvalitet

För SimonsVoss är „Made in Germany“ inte en slogan utan en garanti. Alla våra produkter och
system utvecklas och tillverkas i vårt eget produktionscenter i Osterfeld, Tyskland.

© 2022, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring

Med ensamrätt. Texter, bilder och grafiker är upphovsrättsskyddade.

Innehållet i detta dokument får varken kopieras, distribueras eller ändras. För mer information,
besök SimonsVoss hemsida. Reservation för tekniska ändringar.

SimonsVoss och MobileKey är registrerade varumärken som tillhör SimonsVoss Technologies
GmbH.

https://www.allegion.com
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