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1 Algemeen
1. Algemeen

De AX-Manager, afgekort AXM, volgt de beproefde LSM op.

Een volledig nieuwe, intuïtieve en overzichtelijke gebruikersinterface maakt
het werken met alle ondersteunde componenten eenvoudiger (zie
Functieomvang [} 4]).

Nieuw in AXM Vergeleken met LSM zorgt AXM voor wezenlijke vernieuwingen:

 Microsoft SQL-database als wijd verbreide basis voor databases

 Toekomstige bediening door touchscreen-optimalisatie

 Eenvoudig werken door gebruiksvriendelijke wizards

 Autorisatiegroepen: vergaarplaats voor identificatiemedia en
sluitelementen. Alle meegeleverde identificatiemedia zijn bevoegd voor
alle aanwezige sluitelementen.

 Alles in één oogopslag: globaal zoeken in de hele software

Lite Edition Met de Lite Edition stappen we nu de volgende dimensie binnen van het
sluitsysteembeheer. Het gaat daarbij om een editie met geselecteerde
functies en beperkte omvang van het sluitsysteem (vgl. LSM Starter
Edition).

Er staan 20 sluitelementen en 100 transponders ter beschikking.
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2 Functieomvang
2. Functieomvang

Projecten 1 project

Sluitsystemen 1 sluitsysteem (offline)

Gebruikers 1 gebruiker

Aantal sluitelementen 20

Aantal identificatiemedia 100 (alleen transponders)

Ondersteunde sluitelementen

(alleen actieve technologie)

 Digitale cilinder AX

 Cilinder 3061

 SmartHandle AX

 SmartHandle 3062

 SmartRelais 3063 (G2)

 SmartRelais 2 3063

 SmartLocker AX

 Meubelslot (G2)

Niet ondersteunde sluitelementen

(geen G1, passieve/hybride technologie,
WaveNet)

 Z3-cilinder (G1)

 SmartHandle (G1)

 SmartRelais 3

 SmartRelais 3063 (G1)

 Hangslot

 Blokslot

Identificatiemedia
 Transponder

 PinCode-toetsenbord

Programmeerapparaten

 CD.Starter.G2

 SmartCD.G2/SmartCD2.G2

 SmartStick AX
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3 Systeemvoorwaarden
3. Systeemvoorwaarden

AXM Lite

Besturingssysteem
 Windows 10

 Windows 11

Processor

1,44 GHz of sneller (Intel, AMD)

Geen ondersteuning voor ARM-processoren
onder Systeem 3060

Werkgeheugen 4 GB of meer (aanbevolen: 8 GB)

Beschikbare geheugenruimte 500 MB (fysiek)

Display
 10 inch of meer

 1280×768 of meer

.NET Framework 4.7

Ondersteunde MS-SQL-Edition SQL Server Express Local DB 2019
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4 Configuratie
4. Configuratie

Parallel gebruik van LSM en AXM is mogelijk.

ü Rechten als systeembeheerder aanwezig.

 Voer het set-upbestand met beheerdersrechten uit.

9 AXM- en SQL-database worden geïnstalleerd.

9 AXM geïnstalleerd.

Componenten uit LSM-databases

Het migreren van een LSM-database is nog niet mogelijk. Om componenten uit een bestaand
sluitsysteem over te brengen, gaat u als volgt te werk:

1. Reset de over te brengen componenten met de LSM.

2. Voer de eerste programmering van de componenten met de AXM uit.

9 Componenten naar de AXM overgezet.
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5 Impressies
5. Impressies
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6 Hulp en verdere informatie
6. Hulp en verdere informatie

Informatiemateriaal/documenten

Gedetailleerde informatie over het gebruik en de configuratie, alsook overige documentatie vindt
u op de homepage:

https://www.simons-voss.com/nl/documenten.html

Software en drivers

Software en stuurprogramma's zijn te vinden op de website:

https://www.simons-voss.com/nl/support/software-downloads.html

Conformiteitsverklaringen

Conformiteitsverklaringen en andere certificaten vindt u op de homepage:

https://www.simons-voss.com/nl/certificaten.html

Technische Support

Onze technische ondersteuning zal u graag helpen (vaste lijn, kosten afhankelijk van provider):

+49 (0) 89 / 99 228 333

E-mail

Schrijft u ons liever een e-mail?

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

Informatie en hulp vindt u op de homepage in het menupunt FAQ:

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

Adres

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastr. 4
85774 Unterföhring
Duitsland

AX Manager Lite (Informatie)
6. Hulp en verdere informatie

8 / 9

https://www.simons-voss.com/nl/documenten.html
https://www.simons-voss.com/nl/support/software-downloads.html
https://www.simons-voss.com/nl/certificaten.html
mailto:support-simonsvoss@allegion.com
https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl


Typisch SimonsVoss
SimonsVoss, de pionier op het gebied van radiografisch
geregelde, draadloze sluittechniek biedt
systeemoplossingen met een breed productgamma voor de
vakgebieden SOHO, kleine en grote bedrijven en publieke
instellingen. SimonsVoss-sluitsystemen combineren
intelligente funtionaliteit, hoge kwaliteit en bekroond design
Made in Germany.

Als innovatieve systeemaanbieder hecht SimonsVoss grote
waarde aan schaalbare systemen, hoge beveiliging,
betrouwbare componenten, sterke software en eenvoudige
bediening. Hierdoor wordt SimonsVoss beschouwd als een

technologisch marktleider op het gebied van digitale sluitsystemen.

Moed voor vernieuwing, duurzaam denken en handelen, evenals een hoge waardering voor
medewerkers en partners zijn het fundament van onze economische successen.

SimonsVoss is een onderneming van de ALLEGION Group – een internationaal opererend
netwerk op het gebied van beveiliging. Allegion is in ongeveer 130 landen over de hele wereld
actief (www.allegion.com).

Made in Germany

SimonsVoss neemt het predikaat “Made in Germany” bijzonder serieus. Alle producten worden
uitsluitend ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland.

© 2022, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring

Alle rechten voorbehouden. Teksten, illustraties en grafische elementen vallen onder het au-
teursrecht.

De inhoud van dit document mag niet gekopieerd, verspreid of gewijzigd worden. Meer informatie
over dit product vindt u op de website van SimonsVoss. Technische wijzigingen voorbehouden.

SimonsVoss en MobileKey zijn geregistreerde merken van SimonsVoss Technologies GmbH.

https://www.allegion.com
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