
PRODUCTBLAD // AX MANAGER CLASSIC

De AX Manager (AXM) is de opvolger van de 

Locking System Management Software (LSM). 

Met de AXM Classic Edition kunnen in het 

Systeem 3060 max. 64.000 sluitelementen 

en identificatiemedia per sluitsysteem worden 

beheerd. Daarbij ondersteunt de editie zowel 

de actieve transpondertechnologie van 

SimonsVoss als passieve RFID-media. Naast 

enkele standaardrapporten beschikt de AXM 

Classic over functies waarmee de AVG-

conforme verwerking van persoonsgegevens 

mogelijk is. In totaal biedt de AXM Classic 

een uitgebreide functionaliteit waarmee een 

comfortabel en vooral veilig gebruik van veel 

SimonsVoss sluitsystemen gegarandeerd is.

AX MANAGER – De nieuwe software voor het beheer van  

de sluitcomponenten en toegangsrechten in het Systeem 3060
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//   TECHNISCHE GEGEVENS

AXM Classic Systeemvereisten

::   Uitbreiding van een bestaande AXM Lite 

mogelijk

::   64.000 sluitelementen en identificatiemedia

::   Onbeperkte projecten en sluitsystemen

::   2 gebruikers (Admin en Admin AL)

::   Kaartondersteuning (RFID-media)

::   Volledige functionaliteit voor sluitsystemen 

zonder netwerk

::   G2- en AX-componenten

::   SmartCD(2).G2, SmartCD.MP, SmartStick AX

::   AVG-conform werken

::   90 dagen testversie met aansluitende 

registratie

::   Lokale installatie en pc-licentie tegen betaling

::   Beeldscherm min. 33 cm (13")

::   Beeldschermresolutie min. 1024 x 768,  

aanbevolen 1280 x 1024

::   Geschikt voor touchscreen

::   Processor: min. 2,66 GHz (Intel, AMD)

::   Min. 2 GB RAM

::   Harde schijf ca. 500 MB  

(tijdens de installatie ca. 1 GB)

::   MS SQL Server Express LocalDB  

(wordt automatisch geïnstalleerd en gecon-

figureerd)

::   MS Windows 11/10 (Pro)

ALGEMENE HIGHLIGHTS VAN DE AX MANAGER:

//  Moderne gebruikersinterface met vloeiend 

openklapbare menupunten in het kopgedeelte, 

tabbladen, pictogrammen en knoppen

//  Progressive Disclosure – taakgerelateerde 

weergave van functies. Niet-benodigde 

informatie is verborgen, bijv. details over 

transponders en sluitelementen

//  SQL-database – maakt het bijvoorbeeld 

mogelijk om back-uproutines en processen  

te automatiseren

//  Geleide assistenten voor vaak benodigde 

taken, zoals het aanleggen en wissen van 

transponders en deuren of de handelwijze  

bij verlies van een transponder

//  Deuren en personen kunnen meerdere keren 

aan verschillende autorisatiegroepen worden 

toegewezen en met elkaar worden verbonden

//  Software groeit mee met haar taken – het 

overbrengen van AXM-projecten naar hogere 

edities is te allen tijde mogelijk


