
PRODUKTBLAD // AX MANAGER CLASSIC

AX Manager (AXM) er efterfølgeren til Locking-

System-Management-softwaren (LSM).  

I System 3060 kan op til 64.000 låse og 

identifikationsmedier administreres pr. 

låseanlæg med AXM Classic Edition. Udgaven 

støtter både SimonsVoss aktiv-transponder-

teknologien samt passive RFID-medier. 

Foruden nogle standardrapporter råder 

AXM Classic over funktioner, der gør det muligt 

at arbejde med persondata i overensstemmelse 

med GDPR. Alt i alt tilbyder AXM Classic 

et mægtigt funktionsomfang, hvormed en 

komfortabel og især sikker drift af mange 

SimonsVoss-låseanlæg garanteres.

AX MANAGER – Den nye software til administration af låsekomponenter 

og rettigheder i System 3060
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//   TEKNISKE DATA

AXM Classic Systemkrav

::   Udvidelse af eksisterende AXM Lite mulig

::   64.000 låse og identifikationsmedier

::   Ubegrænsede projekter og låseanlæg

::   2 brugere (Admin og Admin AL)

::   Kortunderstøttelse (RFID-medier)

::   Fuld funktionalitet for ikke-sammenkoblede 

låseanlæg

::   G2 og AX-komponenter 

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

::   Arbejde i overensstemmelse med GDPR

::   90 dages testversion med efterfølgende 

registrering

::   Lokal installation og betalingspligtig 

enkeltlicens 

::   Skærm min. 33 cm (13")

::   Skærmopløsning min. 1024 x 768,  

anbefales 1280 x 1024

::   Touchscreen egnet

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

::   Min. 2 GB RAM

::   Harddiskstørrelse ca. 500 MB  

(under installation ca. 1 GB)

::   MS SQL Server Express LocalDB  

(installeres og konfigureres automatisk)

::   MS-Windows 11/10 (Pro)

GENERELLE HIGHLIGHTS FOR AX MANAGER:

//  Moderne brugeroverflade med menupunkter 

i Headerområdet, der kan foldes ud, Tab-

strukturer, ikoner og knapper

//  Progressive Disclosure – opgaverelateret 

visning af funktioner. Ikke nødvendige 

informationer er skjult, f.eks. detaljer om 

transpondere og låsesystemer

//  SQL-database - muliggør automatisering af 

backup-rutiner og processer

//  Styrede assistenter til hyppigt nødvendige 

opgaver som f.eks. oprettelse og sletning af 

adgangsmedier og døre eller fremgangsmåden 

ved tab af adgangsmedier

//  Døre og personer kan flere gange 

tildeles forskellige rettighedsgrupper og 

sammenkobles med hinanden

//  En software vokser med sine opgaver – 

overførsel af AXM-projekter til højere udgaver 

er altid muligt


