
PRODUKTBLAD // AX MANAGER CLASSIC

AX Manager (AXM) är efterföljaren till  

Locking System Management-programvaran 

(LSM). Med AXM Classic Edition kan upp 

till 64 000 lås och identifikationsmedier 

per låssystem administreras i System 3060. 

Därmed har programmet stöd såväl för den 

aktiva transpondertekniken från SimonsVoss 

som för passiva RFID-medier. Utöver  

några standardrapporter har AXM Classic 

funktioner som möjliggör hantering av 

personrelaterade uppgifter i överensstämmelse 

med dataskyddsförordningen GDPR. 

Sammantaget erbjuder AXM Classic 

omfattande funktionalitet som säkerställer 

bekväm och framför allt säker drift av många 

SimonsVoss-låssystem.

AX MANAGER – Den nya programvaran för administration av 

låskomponenter och behörigheter i System 3060
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//   TEKNISKA DATA

AXM Classic Systemkrav

::   Utökning av befintlig AXM Lite möjlig

::   64 000 lås och identifikationsmedier

::   Obegränsade projekt och låssystem

::   2 användare (admin och admin AL)

::   Stöd för kort (RFID-medier)

::   Full funktionalitet för låssystem utan nätverk

::   G2- och AX-komponenter 

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

::   Hantering i överensstämmelse med GDPR

::   90 dagars provversion med anslutande 

registrering

::   Lokal installation och avgiftsbelagd 

enanvändarlicens 

::   Bildskärm minst 33 cm (13tum)

::   Bildskärmsupplösning minst 1024 × 768,  

1280 × 1024 rekommenderas

::   Passar för pekskärm

::   Processor: minst 2,66 GHz (Intel, AMD)

::   Minst 2 GB RAM

::   Hårddisk ca 500 MB  

(under installation ca 1 GB)

::   MS SQL Server Express LocalDB  

(installeras och konfigureras automatiskt)

::   MS Windows 11/10 (Pro)

HÖJDPUNKTER HOS AX MANAGER:

//  Modernt användargränssnitt med menypunkter 

i rubrikområdet som öppnas glidande, flikstruk-

turer, symboler och knappar

//  Progressive Disclosure – uppgiftsrelaterad 

visning av funktioner. Information som inte 

behövs döljs, till exempel information om 

transpondrar och lås

//  SQL-databas – möjliggör automatisering av 

rutiner för säkerhetskopiering och processer

//  Hjälpassistenter för uppgifter som används 

ofta, till exempel tillägg och borttagning av 

transpondrar och dörrar eller tillvägagångssätt 

vid transponderförlust

//  Dörrar och personer kan tilldelas flera olika 

behörighetsgrupper och kopplas samman 

med varandra

//  Programvaran växer med sina uppgifter – 

det är när som helst möjligt att flytta över 

AXM-projekt till nyare utgåvor


