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OPMERKING: 
Bij de toelichting op de verschillende functies van het systeem ligt de nadruk op de 
bediening van de software. De beschrijving van de verschillende kenmerken, 
uitvoeringen en functies van het product vindt u in de bijbehorende 
producthandboeken. 
 
Voor de installatie en het gebruik van de producten dient u de productvrijgave en 
systeemeisen in acht te nemen. SimonsVoss aanvaardt geen aansprakelijkheid in 
geval van een afwijkende installatie of afwijkend gebruik. Ook geeft SimonsVoss in 
zo’n geval geen support.  
 
SimonsVoss Technologies AG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande 
aankondiging productveranderingen uit te voeren. Daarom kunnen beschrijvingen en 
illustraties in dit document afwijken van de meest recente product- en software-
versies. Te allen tijde is in twijfelgevallen het Duitse origineel de inhoudelijke 
referentie. Drukfouten en vergissingen voorbehouden. 
 
Deze documenten zijn bij het ter perse gaan gebaseerd op de meest recente 
programmaversie. De opgenomen informatie en gegevens kunnen zonder 
voorafgaande aankondiging gewijzigd worden en houden voor de verkoper geen 
verplichting in. De in dit boek gebruikte soft- en hardwarenamen zijn voor het 
merendeel geregistreerde productnamen en zijn als zodanig aan de wettelijke 
bepalingen inzake het auteursrecht onderworpen. 
 
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mogen noch het handboek noch delen 
daarvan via mechanische of elektronische media, fotokopieën of op enig andere 
manier vermenigvuldigd of overgedragen worden. De in de voorbeelden gebruikte 
bedrijfsnamen en overige gegevens zijn fictief en eventuele overeenkomsten 
berusten derhalve op zuiver toeval. 
 
De redactie van het LSM-handboek is bij het samenstellen van deze tekst met 
uiterste zorgvuldigheid te werk gegaan. Wij kunnen echter niet garanderen dat de 
tekst geen fouten bevat. De redactie van het LSM is niet voor vakmatige of 
druktechnische fouten in dit handboek aansprakelijk. De beschrijvingen in dit 
handboek hebben in wettelijke zin uitdrukkelijk geen gegarandeerde eigenschappen. 
 
Als u voorstellen heeft voor correcties of verbeteringen in dit handboek, kunt u deze 
naar ons e-mailadres sturen: Info@simons-voss.de. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 
 
Meer informatie over de producten van SimonsVoss vindt u op internet onder 
WWW.SIMONS-VOSS.DE 
 
 
Dit handboek geldt voor software waarvan de functies niet beperkt zijn. 
Daardoor kunnen functies of (dialoog)vensters in de klantspecifieke installatie 
door de vrijgegeven softwaremodules mogelijk afwijken. 
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1.0 INLEIDING 
Met het Locking System Management (LSM) heeft SimonsVoss een 
databaseondersteunde software ontwikkeld waarmee u complexe sluitplannen 
efficiënt kunt aanmaken, beheren en besturen. Dit document is een leidraad en hulp 
bij het structureren en instellen van uw sluitplan. Het helpt u echter ook bij de 
vervolgwerkzaamheden, de controle en de besturing. Daardoor kunt u het 
sluitsysteem dus ook eenvoudiger beheren. 
 

 
 
 

1.1. BELANGRIJKE OPMERKING 
SimonsVoss AG is niet aansprakelijk voor beschadigingen door een foutieve montage 
of installatie. 
 
Door verkeerd geïnstalleerde en/of verkeerd geprogrammeerde componenten kan de 
toegang door een deur worden geblokkeerd. SimonsVoss Technologies AG is niet 
aansprakelijk voor de gevolgen van een foutieve installatie die bijvoorbeeld materiële 
of andere schade veroorzaakt of waardoor bijvoorbeeld een toegang naar gewonde 
personen wordt geblokkeerd. 
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2.0 UITLEG HANDBOEK 

 MENUPUNTEN 
De menupunten van LSM worden in het handboek met het symbool  weergegeven. 
VOORBEELDEN 

 Bewerken  
 Sector 

OPSCHRIFTEN EN CHECKBOXEN 
De opschriften en checkboxen die op de afbeelding van het beeldscherm worden 
weergegeven, staan tussen aanhalingstekens vermeld. 
VOORBEELDEN 
„Gebruikersgroepen“ 
"Sectoren" 

BUTTONS 
De buttons die in de screenshots van de dialoogvensters worden weergegeven, zijn 
met een grijze achtergrond gemarkeerd. 
VOORBEELDEN 
OK 
Opslaan 

TOETSCOMBINATIES 
De toetscombinatie die voor het openen van de gewenste functies kan worden 
gebruikt, is vet gemarkeerd. 
 
Ctrl+Shift+X 

WEERGAVE PAD 
Bij verwijzing naar een map in een werkstation wordt het pad cursief weergegeven. 
VOORBEELD 
C:\Program Files\SimonsVoss\LockSysGui\ 
 

OPMERKING 
De vermelding [CDROM] is een variabele en vermeldt de letter voor het cd-romstation 
(bijv. “D”) van de computer waarop de installatie moet worden uitgevoerd. 
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3.0 SYMBOLEN 

OPMERKING 
• de symbolen en de in het menu ingevoerde gegevens worden pas actief als 

het bijbehorende object geselecteerd is. 
• met Shift of Ctrl kunt u een aantal tabelgegevens tegelijkertijd selecteren. 
• door in de tabel te dubbelklikken gaat u naar de eigenschappen van het 

object. 

WERKBALK MET SYMBOLEN 
 
Symbo

ol 
actief 

Symbo
ol niet 
actief 

Functie Sneltoetscombinatie 

    

  
Sluitsysteem bewerken Ctrl+Shift+A 

  
Sector Ctrl+Shift+S 

  
Deur bewerken Ctrl+Shift+D 

  
Sluiting bewerken Ctrl+Shift+C 

  
Transpondergroep bewerken Ctrl+Shift+G 

  
Transponder bewerken Ctrl+Shift+O 

  
Feestdaglijst bewerken  

  
Feestdag bewerken  

  
Tijdzones bewerken  

  
Persoon bewerken Ctrl+Shift+P 
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3.1. STANDAARDWERKBALK 
Symbo
ol actief 

Symbo
ol niet 
actief 

Functie Sneltoetscombinatie 

    

  
Aanmelden  

  
Afmelden  

  
Nieuw sluitsysteem  

  
Nieuwe sluiting  

  
Nieuwe transponder  

  
Sluiting uitlezen Ctrl+Shift+K 

  
Transponder uitlezen Ctrl+Shift+R 

  
Programmeren  

  
Knippen  

  
Kopiëren  

  
Plakken  

  
Matrix afdrukken  

  
Eerste gegevensrecord  

  
Vorige gegevensrecord  

  
Volgende gegevensrecord  

  
Laatste gegevensrecord  

  
Verwijderen  

  
Opslaan  

  
Vernieuwen  

  
Zoeken  

  
Filter niet actief   

  
Filter is actief  
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Info  

3.2. DIALOOG

 

VENSTER SECTOREN / TRANSPONDERGROEPEN 

 
Een zwart kruis met een rondje in het midden symboliseert de 
bevoegdheid voor een groep.  

 
Een grijs kruis duidt op een “overgeërfde” bevoegdheid. 

3.3. DIALOOG

 

VENSTER DEUREN / PERSONEN 

 
Bevoegdheid die is ingesteld, maar nog niet in de sluiting is 
geprogrammeerd  

 
Bevoegdheid die in de sluiting is geprogrammeerd 

 
Bevoegdheid die is verwijderd en nog niet aan de sluiting is 
doorgegeven 

 

e 

duid 

Nog niet geprogrammeerde bevoegdheden die overeenkomen met d
groepenstructuur van het sluitsysteem en dus ook uit het 
groepsvenster komen, worden met een zwart driehoekje aange

 
t 

Geprogrammeerde bevoegdheden die overeenkomen met de 
groepenstructuur van het sluitsysteem en dus ook uit he
groepsvenster komen, worden met een zwart driehoekje aangeduid 

 

ijderde bevoegdheden die overeenkomen met de Verw
groepenstructuur van het sluitsysteem en nog niet geprogrammeerd 
zijn 

 

 met de groepenstructuur van Bevoegdheden die niet overeenkomen
het sluitsysteem laten alleen een kruis zien, maar geen zwart 
driehoekje (individuele bevoegdheid). 

 

penstructuur van het 
sluitsysteem, naderhand zijn ingetrokken, hebben nog het zwarte 
Bevoegdheden die, in tegenspraak met de groe

driehoekje maar geen toewijzingskruisje meer. 

 
 Wit (grijs) vakje: Hier kan een bevoegdheid worden toegewezen.

 
den toegewezen. 

U heeft geen schrijfbevoegdheid of het sluitplan blokkeert dit vakje 
(bijvoorbeeld bij een gedeactiveerde transponder). 

Vakje met (grijze) arcering: Dit veld maakt geen deel uit van het 
sluitsysteem en er kunnen geen bevoegdheden wor
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3.4.  GROEPENBEVOEGDHEID – WEERGAVE BOOMSTRUCTUUR 

 
Handmatig ingesteld (zwart) 

 
Direct overgeërfd ( groen) 

 
Indirect overgeërfd – overgeërfd via een lagere groep (blauw) 

 
Zowel directe als indirecte overerving (blauw en groen) 

 

3.5. PROGRAMMEERBEHOEFTE 

TOELICHTING 
Om verschillende redenen kan het nodig zijn om bij een transponder of een sluiting 

 uit te voeren. Om de verschillende redenen voor de 
fte weer te geven, hebben de programmeerflitsen verschillende 

kleuren gekregen. 

WEERGAVE 

een programmering
programmeerbehoe

Eenvo dige progu rammering bij de componenten nodig  
 

 
Transponder: 

• Geldigheid verstreken 
 

Sluitin
• Slechts een overkoepelend sluitniveau toegewezen 
• Aan geen enkele deur toegewezen 
• Aan geen enkel sluitsysteem toegewezen 
• Deur zonder sluiting 

• Gedeactiveerd 
g: 

 
Programmering bij een sluiting nodig na het aanmaken van een 
vervangende transponder in de overlay-modus van een G1-systeem 
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4.0 DATABASE INRICHTEN EN OPENEN 

 

BEGINVENSTER 

 
Aanmelden bij de database. De identificatie gebeurt 
vervolgens door de gebruikersgegevens in te voeren  

 
Afmelden bij de database 

 

  
Instellingen voor de verbinding met de database 

 
In het dialoogvenster Setup kunt u de verbinding naar de gewenste database 
instellen. De benodigde informatie krijgt u van de beheerder van uw sluitsysteem. 
 

LSM Basic LSM Business / LSM Professional 

 

 

OPMERKING 
De toegangsgegevens voor de software dienen volgens de geldende IT-richtlijnen 

 toegankelijk veilig te worden bewaard en mogen niet voor ongeautoriseerde personen
zijn. 
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5.0 

1.1. ALGEMEEN 

GEBRUIKERSBEHEER 

 
 
Met de LSM is het mogelijk, iedere softwaregebruiker (User)) op een zeer flexibele 
manier individuele rechten toe te wijzen. Na het inloggen met gebruiksnaam en 
wachtwoord  heeft een eenmaal aangemaakte gebruiker alleen nog met zijn 
individuele rechten toegang tot de database. Voorgedefinieerde rechten worden via 
gebruikersgroepen  toegekend. Deze worden gekenmerkt door een gezamenlijke 
“Rol” " (Admin, sluitsysteembeheerder, transponderuitgifte etc.) en door 
toegangsrechten tot bepaalde sluitingssectoren resp. transpondergroepen. 

1.2. INTRODUCTIE 
Iedere LSM-gebruikjer ontvangt inloggegevens en een wachtwoord, waarmee hij zich 
bij de database van het sluitsysteem kan aanmelden. Het wachtwoord kan door de 
gebruiker zelf worden gewijzigd, bijv. als het ter kennis van iemand anders is 
gekomen. De beheerautorisatie van de gebruiker binnen het LSM wordt aangestuurd 
door het groepslidmaatschap. Iedere gebruiker kan aan een onbeperkt aantal 
groepen deelnemen. De beheerautorisaties, die voor de verschillende groepen aan 
hem worden overgedragen, vormen samen een effectief rechtenprofiel. De 
beheerautorisaties van elke gebruikersgroep hebben drie kenmerken: schrijfrechten, 
de toewijzingen aan transpondergroepen en sector en tot slot de rollen. 
 

1.3. DATABASEAANMELDING 
Standaard aanmeldingsinformatie 
Gebruiker Admin    Admin AL 
Wachtwoord system3060    system3060 
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Opmerking 
 om Deze wachtwoorden moeten bij productieve installaties direct worden gewijzigd,

itsysteemgegevens te voorkomen. ongeautoriseerde toegang tot de slu
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6.0 ON) 

6.1. EESRECHTEN (LZ), SCHRIJFRECHTEN (SZ) 

n. In het sluitplan betekent dit, dat 
n (kruisje 

 
catie met de SV-apparatuur betekent dit, dat hij de gegevens alleen mag 

je 'Schrijfrechten’ geplaatst 

6.2. DERGROEPEN EN SECTOREN 

en sectoren geregeld. 

OLLEN 
an meerdere rollen omvatten. 

6.3.1 
Met deze rol kan een gebruiker de eigenschappen van een sluitsysteem bekijken of 

 minste de toewijzing aan de systeemgroep en de 

 bewerken 

6.3.2 EWERKEN (SB) 

EN 
 

kan een 

GEBRUIKERSBEHEER (VANAF LSM BUSINESS EDITI
 

L
Als het vinkje 'Schijfrechten' niet geactiveerd is, mag de gebruiker de hem 
toegewezen rollen slechts als 'alleen lezen' uitvoere
hij de desbetreffende elementen wel kan bekijken, maar niet kan wijzige

laatsen/verwijderen of eigenschappen van een object wijzigen). Met betrekking totp
de communi
uitlezen en niet mag programmeren/resetten. Als het vink
is, kunnen zowel lezende als wijzigende handelingen worden uitgevoerd. 

TOEWIJZING AAN TRANSPON
De toegang tot de transponders, transpondergroepen, sluitingen, deuren, sectoren, 
individuele autorisaties, groepsautorisaties en sluitsystemen wordt via de toewijzing 
van de gebruikersgroep voor meerdere transpondergroepen 

6.3. R
Elke gebruikersgroep, behalve de groep Beheerders, k

SLUITSYSTEEMBEHEER (SV) 

wijzigen. Daarvoor moeten ten
systeemsector van het desbetreffende sluitsysteem bestaan (bovenste niveau). 
 
Deze rol wordt alleen in combinatie met vier andere rollen aangeboden: 
1. Transponders programmeren/uitlezen 
2. Sluitingen programmeren/uitlezen 
3. Transponders en groepen bewerken 
4. Sluitingen en sectoren

SLUITINGEN EN SECTOREN B
Deze rol heeft betrekking op sluitingen, deuren, sectoren en toegangsrechten 

SECTOR
Alle eigenschappen van de sector kunnen alleen worden bekeken of gewijzigd, indien
daarvoor de bijbehorende toewijzing aan de sector bestaat. 

NIEUWE SLUITING/DEUR AANMAKEN 
Ieder, die de rol 'Sluitingen en sectoren bewerken' met schrijfrechten bezit, 
nieuwe sluiting of deur aanmaken. 
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ker, die de rol 'Sluitingen en sectoren bewerken' bezit, kan de 
ekijken, bewerken of verwijderen, als aan een 

van de volgende voorwaarden wordt voldaan. 

. Hij bezit de expliciete toewijzing aan de 'zwarte' sector, waaraan de deur (samen 

sector toegevoegd 

n 
neer 

pen 

) 
g op transponders, transpondergroepen en 

kan een 
orwaarden wordt 

voldaan 

rin 

rgroep (evenals het 

t verwijderen en deactiveren van 
s) van de 

transponder vereist. 

SLUITING/DEUR BEWERKEN/VERWIJDEREN 
Een gebrui
eigenschappen van een sluiting/deur b

 
1
met de sluiting) is toegewezen 
2. De sluiting is nog niet aan een deur toegevoegd 
3. De toegewezen deur is nog niet aan een 'zwarte' 
 

TOEGANGSAUTORISATIES (MATRIX WEERGAVEN) 
Groepen resp. individuele autorisaties kunnen alleen in de matrixweergave worde
bekeken of gewijzigd, wan
 

• Beide rollen "Sluitingen en sectoren bewerken" en "Transponders en groe
bewerken" beschikbaar zijn 

• De desbetreffende groep en sector zijn toegewezen 
 

6.3.3 TRANSPONDERS EN GROEPEN BEWERKEN (TP
Deze rol heeft betrekkin
toegangsaurorisaties 

TRANSPONDERGROEPEN 
Alle eigenschappen van de transpondergroep kunnen alleen worden bekeken of 
gewijzigd, indien de overeenkomstige toewijzing aan de transpondergroep bestaat. 

NIEUWE TRANSPONDER AANMAKEN 
Iedereen, die de rol ‘Transponders en groepen bewerken’ bezit, kan een nieuwe 
transponder aanmaken 

TRANSPONDER BEWERKEN 
Een gebruiker, die de rol ‘Transponders en groepen bewerken’ bezit, 
transponder bekijken of bewerken, als aan een van de volgende vo

 
• Hij bezit de expliciete toewijzing aan een van de transpondergroepen, waa

de transponder zich bevindt 
• De transponder heeft een vrije record 

 
De toewijzing van de transponder aan een transponde
verwijderen uit de groep), vereist altijd een expliciete toewijzing van deze 
transpondergroep aan de gebruikersgroep. Voor he
een transponder zijn de rechten voor ALLE transpondergroepen (record
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MATRIX WEERGAVEN) 

zit, met 
cords, kan de 

met 

6.3.4 

bezit, met of zonder 

LUITING PROGRAMMEREN / RESETTEN / TRANSPONDERLIJST UITLEZEN / 

moet worden voldaan: 

met schrijfrechten 
) zich bevindt. 

t aan een 'zwarte' 

6 3 5 (NK) 
r van deze rol (onafhankelijk van de schrijfrechten en aansluiting bij de 

 en communicatieknooppunten beheren: netwerk/lokale 
aansluitingen, netwerk/communicatieknooppunten 

TOEGANGSAUTORISATIES (
Zie boven 
Transponder programmeren/uitlezen 

TRANSPONDER UITLEZEN 
 
Een gebruiker, die de rol ‘Transponder programmeren/uitlezen’ met of zonder 
schrijfrechten bezit, kan elke transponder uitlezen. 

TRANSPONDER RESETTEN 
Een gebruiker, die de rol 'Transponder programmeren/uitlezen’ be
chrijfrechten voor alle in de transponder beschikbare gegevensres

transponder terugzetten. 

TRANSPONDER PROGRAMMEREN 
Een gebruiker, die de rol ‘Transponder programmeren/uitlezen’ bezit, 
schrijfrechten voor alle in de geplande toestand van een transponder beschikbare 
records, kan de transponder programmeren. 

SLUITINGEN PROGRAMMEREN/UITLEZEN (SP) 

SLUITING UITLEZEN 
Een gebruiker, die de rol 'Sluitingen programmeren/uitlezen' 
schrijfrechten, kan elke sluiting uitlezen. 

S
TIJD INSTELLEN 
Aan een van de volgende voorwaarden 
 

• De gebruiker bezit de rol 'Sluitingen programmeren/uitlezen' 
voor de 'zwarte' sector, waar de sluiting (resp. de deur

• De sluiting is niet aan de deur toegewezen of de deur is nie
sector toegewezen. Dergelijke sluitingen kunnen door iedereen worden 
gereset (niet worden geprogrammeerd), die de rol 'Sluitingen 
programmeren/uitlezen' met of zonder schrijfrechten bezit. 

ETWERK CONFIGUREREN . .  N
De bezitte
sectoren) kan de volgende functies uitvoeren: 
 
1. WaveNet configureren: netwerk/WaveNet beheren 
2. LON configureren: netwerk/LON-netwerk beheren 
3. Lokale aansluitingen



 
 

HANDBOEK LSM – ADMINISTRATION 
 
 

 Versie: Mei 2011 v1.5 

Pagina 19 

eheren: netwerk/taskmanager 
3. Verzamelopdrachtuitvoeren: netwerk/verzamelopdrachten 

rk/activering van de sluiting (op voorwaarde, dat 

6.3.7 
en aan sectoren en transpondergroepen. 

n de rollen 'Beheer 
egangslijsten' en 'Administratie toegangslijsten' aansturen. De groep beheerders 

roep met de rol 

 kunnen de beheerders beide 
toewijzen of intrekken, en ook de toegangslijsten niet meer bekijken, 

e configuratiemogelijkheid van de toegangslijstbeperking 
pties/Toegangslijsten) is ook aan de rol 'Administratie toegangslijsten' gebonden. 

e optie 'Schrijfrechten' wordt bij deze rol genegeerd. 

6.3.8 EREN (ZA) 
n (of/of-voorwa

recht tot de 'zwarte' sector hebben, waarin de 

2. De sluiting heeft geen 'zwarte' sector 

 de volgende functies uitvoeren: 

 uitgelezen toegangslijsten bekijken in de weergave 
Bewerken/Eigenschappen sluiting/Toegangslijst. Als er schrijfrechten bestaan, 

ijderd 

n de rol 
aarbij worden de toegangslijsten zelf echter niet 

6.3.6 NETWERK BEHEREN (NV) 
De bezitter van deze rol (onafhankelijk van de schrijfrechten en aansluiting bij 
sectoren) kan de volgende functies uitvoeren: 
 
1. Incidenten en reacties beheren: netwerk/incidentmanager 
2. Netwerktaken b

4. Afstandgestuurd openen: netwe
gebruiker ook de rol 'Noodopening' bezit') 

ADMINISTRATIE TOEGANGSLIJSTEN (ZA) 
Deze rol is niet gebond
 
De bezitters van deze rol (en alleen zij) kunnen het toewijzen va
to
bezit deze rol bij het begin. Later, als er een speciale gebruikersg
'Administratie toegangslijsten' wordt aangemaakt, kan deze rol bij de 
beheerdersgroep worden weggehaald. Vanaf dat tijdstip
rollen niet meer 
lezen of verwijderen. D
(O
 
D

TOEGANGSLIJSTEN BEH
Deze rol heeft als volgt betrekking op sluitinge
 
1. De gebruiker moet een toegangs

arden): 

sluiting zich bevindt 

 
De bezitter van deze rol kan
 

• De

kan de lijst ook worden verw
• De toegangslijsten kunnen worden gelezen via 'Programmering/Sluiting 

uitlezen/Toegangslijst' 
 
LET OP! 
De toegangslijsten kunnen ook worden gelezen via 
Netwerk/Verzamelopdrachten/Sluitingen/Toegangslijsten. Daarvoor is allee
'Netwerk beheren' vereist. D
weergegeven. 
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 (PV) 

r zijn. 

6.3.10 HANDHELD GEBRUIKEN (HB) 
De bezitter van deze rol kan de taken naar de PDA of Palm exporteren en de 
resultaten invoeren. Daarbij worden hem alleen die 'zwarte' sectoren voor het 
exporteren aangeboden, waarvoor de rol werd toegewezen. Daarvoor zijn 
schrijfrechten vereist. 
 
Op de PDA zelf kan de gebruiker de volgende taken uitvoeren: 
 
1. Sluiting programmeren (als er programmeerbehoefte bestaat) 
2. Transponderlijsten uitlezen (alleen de transponders uit de toegewezen 
transpondergroepen worden met naam weergegeven) 
3. Tijd instellen 
4. Sluiting terugzetten 
 
Als de gebruiker aanvullende rollen bezit, kan hij de volgende taken uitvoeren: 
 
Rol Taak 

6.3.9 PERSONEELSBEHEER
Deze rol is onafhankelijk van de sector- resp. transpondergroeptoewijzing. Hiermee 
kan de gebruiker de weergave Bewerken/Persoon openen, om nieuwe personen aan 
te maken of bestaande te wijzigen of te verwijderen. In deze weergave kan ook de 
toewijzing aan transponders worden gewijzigd, indien daarvoor aanvullende rechten 
beschikbaa

'Toegangslijsten beheren' 'Toegangslijst lezen' 
'Noodopening' 'Deur openen' 
'Transponders en groepen bewerken', 
'Sluitingen en sectoren bewerken' 

'Transponders wijzigen' 

'Sluitingen en sectoren bewerken' 'Werkelijke gegevens 
wijzigen' 

6.3.11 TIJDREGISTRATIE (ZW) 
De eigenaar van deze rol kan tijdzones, tijdgroepen, vrije dagen en vrije dagenlijsten 
beheren 

6.3.12 RAPPORTEN AFDRUKKEN (BD) 
Met deze rol kan de gebruiker de rapporten bekijken en afdrukken via het menupunt 
'Rapporten'. De rapporten, die in andere schermen beschikbaar zijn (bijv. Sluiting 
eigenschappen/Transponder/Afdrukvoorbeeld, zijn afgestemd op de rechten voor het 
desbetreffende object (in ons voorbeeld: sluiting). Simpel gezegd: als het object in de 
weergave wordt getoond, kan ook het 'Afdrukvoorbeeld' worden gebruikt. 

6.3.13 PROTOCOL LEZEN (PL) 
De bezitter van deze rol kan het venster 'Weergave/Protocol' gebruiken 
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6.3.14 NOODOPENING (NO) 
 een noodopening (Programmering/Noodopening) en de 

p afstand) uitvoeren. Als hij ook nog over de 
ij een wachtwoord voor de noodopening voor 

n en met dit wachtwoord op de handheld de opdracht 'Deur openen' 

De bezitter van deze rol kan
opening op afstand (Netwerk/Opening o
rol 'Handheld gebruiken' beschikt, kan h
de PDA instelle
uitvoeren. 
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6.4.1 ROEP ALGEMEEN 

rken 
kersgroep 

6.4. GEBRUIKERSGROEP 

GEBRUIKERSG

PROCEDURE 
•  Bewe
•  Gebrui

 

 
 

TOELICHTING 
"Groepsnaam"  Aanduiding van de gebruikersgroep 
"Beschrijving"  Vrij veld voor het beschrijven van de 

gebruikersgroep 
"Schrijfrechten"  De in de rechter kolom geselecteerde rollen 

bezitten het recht tot het uitvoeren van 
wijzigingen. Voor sommige rollen zijn altijd 

n vereist .. 

t 

schrijfrechte
Selecteren"Rol"   van de rechten, die een 
gebruiker van de groep krijg

Gebruiker – Bewerken  Beheren van de gebruikers   van de 
gebruikersgroep mogelijk 

Rol – Bewerken  Selecteren van de sectoren en 
transpondergroepen voor toegang 
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6.4.2 GEBRUIKERS - GROEPSLEDEN 

TOELICHTING 
ebruikers aan bepaalde groepen toe te voegen 

ROCEDURE 

Het is mogelijk individuele g

P
•  Bewerken 
•  Gebruikersgroep 
• Bewerken onder „Gebruiker“ 
• Gebruiker selecteren 
• Toevoegen of verwijderen 
• OK 
• Opslaan 
• Afsluiten
 

 

 

TOELICHTING 
"Toegewezen" 
"Niet toegewezen" 

 
 

Groepslid 
Andere gebruikers zonder 
groepslidmaatschap 

Alle toevoegen  Alle nog niet toegewezen gebruikers 
worden aan de groep toegevoegd 

Toevoegen  De gemarkeerde gebruikers worden aan de 
groep toegevoegd 
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Verwijderen  De gemarkeerde gebruikers worden uit de 
ep verwijderd  gro

Alle verwijderen  Alle toegewezen gebruikers worden uit de 
groep verwijderd 

6.4.3 

Leesrechten (LZ)  Leesrechten in LSM 
Z)  Wijzigingen in rechten uitvoeren 
eer (SV)  Alle relevante functies voor het beheren van 

een sluitsysteem kunnen met behulp van de 
software worden uitgevoerd 

ers kunnen worden uitgelezen. 
eren en resetten alleen mogelijk 

met autorisatie (TB, SR) 

/aflezen (SP) 
 Onbekende sluitingen kunnen worden 

uitgelezen. Resetten is mogelijk 
Programmeren alleen mogelijk met 
autorisatie (SB, SR) 

Transponders en groepen 
bewerken (TB) 

 Transponders en transpondergroepen 
kunnen nieuw worden aangemaakt en 
bewerkt. Programmeren alleen mogelijk met 
autorisatie (TP, SR) 

Sluitingen en sectoren 
bewerken (SB) 

 Sluitingen en sectoren kunnen nieuw 
worden aangemaakt en bewerkt. 
Programmeren alleen mogelijk met 
autorisatie (SP, SR) 

Netwerk configureren (NK)  Er kunnen netwerkinstellingen en lokale 
apparatuurinstellingen worden uitgevoerd 

Netwerk beheren (NV)  Incidenten en tasks kunnen worden 
aangemaakt en beheerd 

Toegangslijsten administratie 
(ZA) 

 Beheren van de toegang tot de 
toegangslijsten toegestaan 

Toegangslijsten beheren (ZV)  Inhoud van de toegangslijsten bekijken en 
bewerken 

Personeelsbeheer (PV)  Persoonsgebonden gegevens kunnen 
worden gewijzigd 

Handheld gebruiken (HB)  Exporteren en importeren van het sluitplan 
op handhelds wordt toegestaan 

Tijdregistratie (ZW)  Tijdzoneplan, tijdgroepen, vrije dagen en 
vrije dagenlijsten kunnen worden bewerkt 
en gewijzigd 

kken (BD)  Rapporten kunnen worden opgesteld, 

en (PL) 

GEBRUIKERS - ROLLEN 
 

Schrijfrechten (S
Sluitsysteembeh

Transponder 
programmeren/aflezen (TP) 

 Transpond
Programm

Sluitingen 
programmeren

Rapporten afdru
afgedrukt en geëxporteerd 
Protocol kan worden bekeken Protocol lez  

Noodopening (NO)  Noodopening kan worden uitgevoerd 
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6.4.4 ROLLEN - VERANTWOORDELIJKHEID

Het is mogelijk de gebruikersrollen te be
anspondergroepen. Daarmee is een nauwkeurige taakverdeling binnen het sluitplan 
ogelijk. 

 
groep 

 

TOELICHTING 
perken tot bepaalde sectoren en 

tr
m

PROCEDURE 
•  Bewerken
•  Gebruikers
• werken onder “Ro

n" en "transp
Be l“ 

ondergroepen" selecteren • "Sectore
• OK 
• Opslaan 
• Afsluiten 
 

 
 

TOELICHTING 
"Sectoren"  Alle gemarkeerde sectoren kunnen door de 

gebruikersgroep worden beheerd 
"Transpondergroepen"  Alle gemarkeerde transpondergroepen 

kunnen door de gebruikersgroep worden 
beheerd 
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Rol overdragen  Ook ondergeschikte sectoren en 
transpondergroepen worden gemarkeerd en 
kunnen daardoor worden beheerd 

Overdracht verwijderen  Ondergeschikte sectoren en 
transpondergroepen kunnen daardoor niet 

6.4.5 

groep 

langer worden beheerd 
 

GEBRUIKERSGROEP AANMAKEN 

PROCEDURE 
•  Bewerken 
•  Gebruikers
• Nieuw 

6.4.6 GEBRUIKERSGROEP BEWERKEN 

PROCEDURE 
•  Bewerken  
•  Gebruikersgroep  
• Gebruikersgroep selecteren met cursortoetsen  
• Gebruikersgroep wijzigen 
• Opslaan 

6.4.7 GEBRUIKERSGROEP VERWIJDEREN 

PROCEDURE 
•  Bewerken  
•  Gebruikersgroep  
• Gebruikersgroep selecteren met cursortoetsen  

 • Record  verwijderen of 
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6.5. IKER 

 de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord identificeert de 
ij het LSM. In de protocollering wordt de gebruiker vermeld. Daarmee 

n welke gebruiker een bepaalde procedure heeft uitgevoerd. De 
chten in het sluitplan via de gebruikersgroep. 

PROCEDURE 

 

GEBRU

TOELICHTING 
Met behulp van
gebruiker zich b
kan worden nagegaa
gebruiker krijgt zijn re

•  Bewerken 
•  Gebruiker
 

 

TOELICHTING 
"Gebruikersnaam"  Naam, waarmee de gebruiker zich bij het 

LSM aanmeldt 
rmee de gebruiker zich bij 

i c ert 
enoemd 

wachtwoord bij het aanmaken of wijzigen 
van het wachtwoord 

 Kwaliteitsindex van het ingevoerde 
wachtwoord 

"Groepsrechten"  Weergave van de toegewezen groepen en 

"Nieuw wachtwoord"  Wachtwoord, waa
 ident fi ehet LSM

 Bevestiging van boveng"Bevestiging" 

"Kwaliteit" 
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hun rechten 
Gebruikersgroepen  Openen van het gebruikersgroepbeheer 
Nieuw  Aanmaken van een nieuwe gebruiker 

GEBRUIKER AANMAKEN 6.5.1 

PROCEDURE 
•  Bewerken 
•  Gebruiker 
• Nieuw 

6.5.2 GEBRUIKER WIJZIGEN 

PROCEDURE 
•  Bewerken  
•  Gebruiker  
• Gebruiker selecteren met cursortoetsen  
• Gebruiker wijzigen 
• Opslaan 

6.5.3 

  Bewerken  

GEBRUIKER VERWIJDEREN 

PROCEDURE 
•
•  Gebruiker 
• Gebruiker selecteren met cursortoetsen  
• Record  verwijderen of  

6.5

een sluitplan toe te kennen, moet de 
uikersgroep worden toegewezen. Een gebruiker kan 

tot meerdere groepen behoren. 

.4 GEBRUIKERSGROEP TOEWIJZEN 

TOELICHTING 
• Om aan een gebruiker 

gebruiker aan een gebr
rechten in 

PROCEDURE 
•  Bewerken  
•  Gebruikersgroep 
• Gebruikersgroep selecteren met cursortoetsen  
• Bewerken onder "Gebruiker" aanklikken 
• Gebruiker selecteren 
• Toevoegen 
• OK 
• Opslaan 
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BASIC EDITION) 
ten van SimonsVoss kunnen bij de juiste uitrusting de toegangen of 
ngen door transponders op sluitingen (cilinders, SmartRelais) 

g de 
ien 

 
uikersconcept wordt daarom ook in de 

LSM Basic Edition gebruikt. De gebruikersgegevens en de bijbehorende rollen 
en) zijn vastgelegd en kunnen niet door de gebruiker worden 

3.1. 
ebruikersgroepen 

1. Beheerders met alle rollen, 
de rollen "Administratie toegangslijsten" en "Toegangslijsten beheren" kunnen 
echter voor deze groep worden ingetrokken 

 
2. Beheerders toegangslijsten 

met de volgende rollen (alleen leesrechten): 
• Toegangslijst beheren 
• Administratie toegangslijsten 
• Transponders programmeren 
• Sluitingen programmeren 
• Transponders en groepen bewerken 
• Sluitingen en sectoren bewerken 
• Handheld gebruiken 

 
 
Gebruiker: 

3. Admin 
Lid van de gebruikersgroep "Beheerders" 

4. Admin AL (Administrator Access List, toegangslijst) 
Lid van de gebruikersgroep "Beheerders toegangslijsten" 

 
Autorisaties  

5. De groep "Administratie toegangslijsten" heeft toegang tot systeemgroepen en 
systeemsectoren  

6. De Admin mag in de groep "Administratie toegangslijsten" de sectoren en 
transpondergroepen kiezen 

7.0 GEBRUIKERSBEHEER (LSM 
Bij de componen
de toegangspogi
worden geregistreerd. 
 
Op grond van wettelijke gegevensbescherming of bedrijfsinterne redenen ma
toegang tot deze gegevens ook voor de systeembeheerder niet mogelijk zijn. Ind
nodig worden deze gegevens dan door de verantwoordelijke voor 
gegevensbescherming of door de ondernemingsraad met inachtneming van de 
wettelijke eisen en de bedrijfseisen uitgelezen. 

Het in hoofdstuk 2.3 ROLLEN beschreven gebr

(gebruikersgroep
gewijzigd. 
Indien een klantspecifieke aanpassing of uitbreiding nodig is, kan dit vanaf de LSM 
Business Edition worden gerealiseerd. 

STANDAARDINSTELLINGEN 
G
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8.0 OVERDRACHTSPRINCIPE 

8.1. LGEMEEN 
De overdracht is een mogelijkheid om de hiërarchie  van een bedrijf in het 
sluitsysteem weer te geven. Als de overdracht correct wordt uitgevoerd, dan betekent 
dat een enorme ontlasting voor de gebruiker. Daarmee is het mogelijk, door 
toewijzing van een transponder aan een bepaalde transpondergroep bepaalde 
procedures te automatiseren. Transponders kunnen automatisch worden 
geautoriseerd en in de sluitingen worden geactiveerd, zonder dat de gebruiker nog 
verdere stappen hoeft uit te voeren, zoals autorisaties in afzonderlijke sluitingen. 

8.2. HIËRARCHIE TRANSPONDERGROEPEN 

TOELICHTING 
De personeelsstructuren worden in het LSM weergegeven in transpondergroepen. 
Door een hiërarchie in de transpondergroepen kan de personeelsstructuur van een 
onderneming worden weergegeven. Hoe gestructureerder een bedrijf is opgebouwd, 
des te gemakkelijker kan dit in de hiërarchie van de transpondergroepen worden 
weergegeven. 
 

A
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VOORBEELD 
 

 
 
In het bovenstaande voorbeeld vormt het "Team S2" een transpondergroep, hetzelfde 
geldt voor de groepsleider "SW of", alsmede voor het hoofd van de afdeling "Hoofd 
ontwikkeling" en voor de directie. Bij het toevoegen van een persoon aan de 
transpondergroep "TeamS1" worden bij geactiveerde overdracht automatisch ook de 
daarboven liggende transpondergroepen geautoriseerd. Omdat de transpondergroep 
van de directie bovenaan helemaal boven in de hiërarchie is geplaatst en daarmee 
over heel veel sluitrechten binnen het sluitsysteem beschikt, bevat deze 
transpondergroep meestal heel weinig transponders. 
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8.3. SECTORHIËRARCHIE 

TOELICHTING 
De autorisatiestructuur wordt in het LSM weergegeven door sectoren. Door een 
hiërarchie in de sectoren kan de gebruikstructuur van een gebouw worden 
weergegeven. In principe kan een bovengeschikte sector een willekeurig aantal 
ondergeschikte sectoren hebben, een ondergeschikte sector kan echter slechts één 
enkele bovengeschikte sector hebben. 
Deuren die heel vaak en door veel verschillende personen worden gepasseerd, 
moeten boven in de structuur worden geplaatst. Alle transponders die autorisaties in 
een sector hebben, beschikken automatisch over de autorisaties in de hogere 
sectoren. 
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VOORBEELD 

 
 
De afbeelding hierboven illustr
voor beheer, ontwikkeling, mar

• Het terrein heeft een bu
tourniquet.. 

• De gebouwen hebben een of twee toegangsdeuren. 
• Daarnaast hebben de g weer 

worden beveiligd door nhuis of naar de 
liften. 

• Op de afzonderlijke eta
beveiligde kantoor- res

Vanuit deze randvoorwaarden
ruimtestructuur met 4 niveaus: 
 

 

 
 

 

eert een typische industriële locatie, met 4 gebouwen 
keting, productie. 

 
itenbeveiliging die bestaat uit een hek, slagboom en 

ebouwen een verschillend aantal etages, die elk 
bijv. 2 etagedeuren naar het trappe

ges bevinden zich met kantoor- resp. FH-deuren 
p. productieruimten. 

 
 ontstaat een eenvoudige, hiërarchische 

 

 

 

Sector voor buitenbeveiliging met de "deuren" slagboom en tourniquet 

De vier sectoren van de gebouwbeveiliging met elk een of twee 
gebouwingangen 

De 14 sectoren van de etagebeveiliging met elk twee etagetoegangsdeuren 
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De relaties tussen de afzonderlijke sectoren kunnen 
door middel van een boomstructuur overzichtelijk 
worden weergegeven in een organigram. 

 
 
 
 
 
 

VOORBEELD: 
De hogere sector "buitengebied" bestaat uit 2 
"deuren": slagboom en tourniquet. 

 
Deze sector heeft 4 ondergeschikte sectoren: 

 
Sector geb. 1: de 2 gebouwtoegangsdeuren van het 
kantoorgebouw (gebouw 1) 

 
Sector geb. 2: de 2 gebouwtoegangsdeuren van het 
productiegebouw (gebouw 2) 

 
Sector geb. 3: de gebouwtoegangsdeur van het 
ontwikkelingsgebouw (gebouw 3) 

 
Sector geb. 4: de gebouwtoegangsdeur van het 
marketinggebouw (gebouw 4) 

 
De sector Geb.1 heeft op zijn beurt weer een 
bovengeschikte sector buitengebied en 2 
ondergeschikte sectoren, elk bestaand uit 2 
etagenbeveligingsdeuren op de twee etages van dit 
gebouw, etc. 

 

De sectoren van kamerdeuren op de etage (op elke etage kunnen meestal 
verschillende sectoren voor bijv. verschillende werkteams bestaan; daarnaast 
hoeven niet alle deuren van een sector op dezelfde etage te liggen). 
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EN OVERDRACHTSCONCEPT 
nspondergroep voor een sector, wordt bij het 

an de sluitingen ook de voorraad van de transpondergroep in de 

 van de transpondergroepen vindt een overeenkomstige overdracht 
pondergroep een autorisatie voor een bepaalde sector krijgt, 

 automatisch aan de volgende hogere transpondergroep 

 ons voorbeeld draagt de transpondergroep van het afdelingshoofd zijn autorisatie 
over aan de transpondergroep van de directie. 

 
 

8.3.1 AUTORISATIETOEKENNING 
Door het autoriseren van een tra
programmeren v
sluiting geprogrammeerd.. Daardoor is voor deze sluitingen normaal gesproken geen 
programmering meer vereist, als een nieuwe medewerker aan de transpondergroep 
wordt toegevoegd, omdat deze transponder een transponderID uit de voorraad krijgt, 
die al in de sluitingen van de sector geautoriseerd is. 
Bij het autoriseren van een transpondergroep in een bepaalde sector wordt deze 
autorisatie in een direct oplopende lijn naar de volgende hogere sector overgedragen, 
daar volgt een verdere overdracht naar de hoogste sector, in ons voorbeeld het 
buitengebied.  
 
In de hiërarchie
plaats. Als een trans
wordt deze autorisatie
o
In

vergedragen.  
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9.0 

Alle gebruikersacties, die de toestand van het systeem wijzigen, worden in een 
protocolbestand opgeslagen. Uit deze registratie blijkt (door datumstempel en 
doorlopende nummering) welke actie er werd uitgevoerd, en wie deze wanneer heeft 
geïnitieerd. De gegevens in dit bestand kunnen niet afzonderlijk worden verwijderd en 
blijven standaard ca. een half jaar opgeslagen. Zo kan door passende back-
upmethoden een naadloze herleidbaarheid worden gegarandeerd. De protocollering 
in het LSM is revisieveilig, hetgeen inhoudt dat ingevoerde, individuele gegevens niet 
kunnen worden gewijzigd.  

PROCEDURE 
•  Weergave 
•  Protocol 

 

PROTOCOLLERING 

OELICHTING T

 
 
Via de selectievelden kunnen de weergegeven gegevens volgens verschillende 
criteria worden gefilterd. Daarmee wordt de overzichtelijkheid vergroot. Daarmee kan 
eveneens de informatie voor bepaalde periodes worden gefilterd, evenals de acties 
voor bepaalde sluitsysteemobjecten (deuren, sluitingen, transponders, personen 
etc.). 
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OPMERKING 
heckboxen voor de te protocolleren Onder de  Opties  Protocolleren zijn c

objecten en de te protocolleren acties te vinden. 
 

  
 
Er kunnen zowel protocolopties voor d
voor de activiteiten bij het sluitplanbeh

e afzonderlijke objecten van het sluitplan als 
eer worden bekeken, en volgens de eisen 

dg n rotocolperiode worden 
voerde gegevens worden dienovereenkomstig gewijzigd. 

worden ingesteld. Daarnaast kan hier ook een tij ebo den p
ingesteld. Oudere inge
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RAPPARAAT 
punt Netwerk worden alle instellingen voor een aangesloten 
paraat (ConfigDevice), de configuratie van het netwerk en de taken 

10.1. 

10.1.1 

10.1.2 

ROCEDURE 

10.0 PROGRAMMEE
Onder het menu
programmeerap
(Tasks) vastgelegd. 

LOKALE AANSLUITINGEN 

ALGEMEEN 

TOELICHTING 
Via het punt  Netwerk  Lokale aansluitingen wordt de op de computer 
aangesloten programmeerapparatuur geconfigureerd, bijvoorbeeld SmartCD . De 
voor de aansluiting benodigde interface is te vinden in de apparatuurbeschrijvingen. 

SMARTCD INSTELLEN 

P
•  Netwerk 
•  Lokale aansluitingen 
• Computernaam controleren 
• Computer selecteren met cursortoetsen  
• Toevoegen 
• Naar SmartCD zoeken 
• OK 
• Opslaan 
 

10

PROCEDURE 
•  Netwerk 
•  Lokale aansluitingen 
• Computernaam controleren 
• Computer selecteren met cursortoetsen 

.1.3 SMARTCD TESTEN 

 
• Apparaat markeren in de lijst 
• Testen 
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n 

ramma herkent ook 
on- en feestdagen, individuele vrije dagen en vakanties. Elk tijdzoneplan kan 

meerdere tijdgroepen   met verschillende autorisatietijden beheren en wordt aan een 
of meerdere sectoren toegewezen. Transpondergroepen worden aan een van de 
mogelijke tijdgroepen toegewezen, zodat een sector met zijn eigen tijdzoneplan 
verschillende, tijdgebonden autorisatiegroepen kan accepteren. Intern beheert elke 
sluiting nog een extra tijdgroep (groep 0), waarin alle transponders zijn opgenomen 
die aan geen enkele tijdgroep werden toegewezen en derhalve altijd geautoriseerd 
zijn.  
 
OPMERKING 
Bij gebruik van een aansturing via tijdzones is voorzichtigheid geboden. Er moeten 
tolerantietijden worden ingebouwd en er moet rekening worden gehouden met 
uitzonderingssituaties, waarbij toegang buiten de schematijden vereist zou kunnen 
zijn. 
 

PROCEDURE 
• Vrije dagenlijst selecteren / opstellen 
• Tijdzoneplan opstellen 
• Een tijdzoneplan aan sectoren toewijzen 
• Een tijdgroep aan transpondergroepen toewijzen 

11.0 TIJDSTURING

11.1. ALGEMEEN 
Met de tijdzonesturing van het systeem 3060 is een tijdgebonden autorisatie van 
transponders voor bepaalde sluitingen mogelijk. Centraal element daarin zijn de 
zogenaamde tijdzoneplannen , die voor verschillende groepen toegangsgerechtigde
de tijdgroepen, verschillende autorisatietijden kunnen opslaan. Daarbij wordt niet 
alleen rekening gehouden met verschillende weekdagen, het prog
z
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11.2. 

11
In het LSM is het mogelijk, onafhankelijk van al bestaande vrije dagenlijsten  eigen 

n in te stellen. Ook kunnen bestaande vrije dagen 
 worden toegevoegd en verwijderd. Deze vrije dagenlijsten 

nde vrije dagen worden gebruikt in combinatie met tijdzoneplannen, 
ersonengroepen binnen sectoren te sturen. 

VRIJE DAGEN 

.2.1 ALGEMEEN  

vrije dagen  of vakantieperiode
worden bewerkt, nieuwe
en de bijbehore
om de toegang van p
 

 
 

TOELICHTING 
"Naam"  Beschrijving van de vrije dag 
"Vakantie"  Alleen als er een vinkje werd geplaatst kan 

een periode worden ingevoerd 
"Vanaf"  Begin van de periode 
"Tot"  Eind van de periode 
"Datum"  Invoeren van de kalenderdag 
"Elk jaar"  Vastleggen voor een jaarlijkse herhaling 
"behandelen als …"  Gebruikt dagprofiel (alleen mogelijk bij G2) 

11.2.2 VRIJE DAG AANMAKEN 

PROCEDURE 
•  Bewerken 
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•  Vrije dag 
• Nieuw 
• Datum invoeren 
• Opslaan 

11.2.3 

•  Bewerken 
•  Vrije dag 
• Vrije dagen selecteren met cursortoetsen 

VRIJE DAGEN BEWERKEN 

PROCEDURE 

 
• Instellingen wijzigen 
• Opslaan 
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11.3. 

11.3.1 

den, feestdagen en vakantieperiodes. Deze dagen gelden voor alle 
ebruikers, aan wie een tijdgroep is toegewezen. 

 

VRIJE DAGENLIJST 

ALGEMEEN 
In een vrije dagenlijst worden alle dagen beheerd, die anders moeten worden 
behandeld dan de normale dagen. Daarbij gaat het om het verschil tussen werkdagen 
en weekein
g

 
 
"Naam"  Naam van de vrije dagenlijst (bijv. provincie) 

ten 

ing 
n 

plannen waarin deze 

Hier zijn de belangrijkste vrije dagenlijsten 
al aangemaakt, er kunnen altijd eigen lijs
worden toegevoegd. 

Laatste wijzig  Datum van de laatste bewerking 
Bij het wijzigen van vrije dagenlijste
ontstaat er door de bewerking van de vrije 
dagen een programmeerbehoefte in alle 
sectoren met tijdzone
vrije dagenlijst wordt gebruikt. 

Vrije dagenbeheer  jderen van een vrije dag Toevoegen of verwi
in de weergegeven lijst 

Nieuwe vrije dag   Aanmaken van een eigen vrije dag 
Tabel  Lijst van vrije dagen 
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11.3.2 VRIJE DAGENBEHEER 
n eigen vrije dagenlijst ook verschillende vrije 

ewerkte lijsten worden toegewezen. Ook kunnen eigen vrije dagen, 
n en vakantieperioden, worden ingesteld en aan de vrije dagenlijst 

Bij later in te stellen tijdschema's worden de vrije dagen uit de 
n tijdberekeningen, die voor de afzonderlijke dagen worden 

Per provincie/regio kunnen aan ee
dagen uit voorb
zoals brugdage
worden toegewezen. 
vrije dagenlijst voorzien va
ingesteld. 
 

 
 

TOELICHTING 
"Vrije dagenlijst xyz"  Naam van de vrije dagenlijst (bijv. provincie) 
Tabel "Toegewezen"  Lijst van reeds opgenomen vrije dagen 
"Alle"  Alle ingevoerde vrije dagen worden getoond 
"Uit de lijst"   Alleen vrije dagen uit de geselecteerde lijst 

(bijv. Groningen) worden getoond 
Alle toevoegen  Alle vrije dagen rechts worden toegevoegd. 
Toevoegen  Alleen de rechts gemarkeerde vrije dagen 

worden toegevoegd. 
Verwijderen  Alleen de links gemarkeerde vrije dagen 

worden verwijderd 
Alle verwijderen   Alle vrije dagen links worden verwijderd 
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11.3.3 IJST AANMAKEN

•  Bewerken  

VRIJE DAGENL  

PROCEDURE 

•  Vrije dagenlijst 
• Nieuw 

ns invoeren • Gegeve
•

11.4. TIJDGROEPEN 

11.4.1 ALGEMEEN 
tijdzon an aan de 

vereen di an 
nummers begrijpelijke namen worden toegekend. Deze omschrijvingen gelden voor 
het gehele sluitsysteem. Daarbij moet er echter rekening mee worden gehouden, dat 

de afzonderlijke tijdzoneplannen verschillende 
ze zijn altijd afgestemd op de instellingen van het 

tijdzoneplan, voor de sector waarin ze werden opgesteld. U kunt dus 
r binnen uw sluitsysteem een eigen tijdzoneplan met maximaal vijf 

pen opstellen. Elke transpondergroep kan dan aan een van 
n toegewezen. Dit maakt de tijdzoneaansturing heel complex. 

 gebruikt, om later transpondergroepen aan 

 Opslaan 

Om bij het opstellen van 
desbetreffende sectoren te 

epl
vou

nen de toewijzingen van groepe
gen, kunnen aan de tijdgroepen in plaats v

n 

deze benoemde tijdgroepen in 
autorisatietijden kunnen hebben. De
desbetreffende 
voor elke secto
verschillende tijdgroe
deze groepen worde
De hier gegeven namen worden
tijdgroepen toe te wijzen. 
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TOELICHTING 
 Sluitsysteem, waarvoor de instellingen 

moeten worden gebruikt 
mer"  Nummer van de tijdgroep (G1 1-5, G2 1-

groep 
ijst boven  Overzicht van de transpondergroepen die 

aan de tijdgroep zijn toegewezen 
Lijst onder  Indien hierboven een transpondergroep 

wordt gemarkeerd, worden daaronder de 
bijbehorende transponders getoond 

"Sluitsysteem" 

"Tijdgroepnum
100) 

"Naam van de tijdgroep"   Naam, die willekeurig kan worden 
toegekend 

"Beschrijving"  Vrij veld voor het beschrijven van de 
tijd

L

Toegewezen transponders  Rapport met een overzicht van de 
transponders waarvoor de geselecteerde 
tijdgroep wordt aangemaakt 

11.4.2 TIJDGROEPNAAM TOEKENNEN 

PROCEDURE 
•  Bewerken 
•  Tijdgroep 
• "Sluitsysteem" selecteren 
• "Tijdgroepnummer" selecteren 
• "Naam van de tijdgroep" wijzigen 
• Opslaan 
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11.5. TIJDZONEPLAN 

11.5.1 ALGEMEEN 
en vrije dagen en vrije ge amde 

tijdzoneplannen worden opgesteld, verschillende 
jden instellen en later  gewezen. 
n elk plan verschi e rna aan 

transpondergroepen worden toegewezen

Nadat er eig  da nlijsten zijn aangelegd, kunnen zogena
die voor elke weekdag 

autorisatieti
Daarbij ka

aan
llend

een of meer sectoren worden toe
 tijdgroepen beheren, die daa
. 

 

 

TOELICHTING 
"Naam"  Naam van het tijdzoneplan 
"Beschrijving"  Vrij veld voor de omschrijving van het 

tijdzoneplan 
"Vrije dagenlijst"  Vrije dagenlijst, die in het tijdszoneschema 

is opgenomen 
…  Springt naar de eigenschappen van de vrije 

dagenlijst 
Tabel  Overzicht van de instellingen van de 

afzonderlijke dagen voor de afzonderlijke 
tijdgroepen 

Laatste wijziging  Datum van de laatste bewerking 
Bij het wijzigen van tijdvensters ontstaat er 
een programmeerbehoefte in alle sectoren, 
waarin dit tijdzoneplan wordt gebruikt. 
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Tijdvenster  Tijdvenster voor het markeren van de 
de waarin de tijdgroepen voor de 

toegewezen sluitingen mogen openen. Elk 
blok komt overeen met 15 minuten. 

 

perio

Lijst boven  Overzicht van de sectoren die aan de 
tijdzoneplan zijn toegewezen 
 

Lijst onder  Indien hierboven een sector wordt 
gemarkeerd, worden daaronder de
bijbehorende deuren getoond 

Instellen  De gemarkeerde periode wordt ingevoerd 
Resetten  De gemarkeerde periode wordt verwijderd 

11.5.2 TIJDZONEPLAN MAKEN 

PROCEDURE 
•  Bewerken 
•  Tijdzone 
• Nieuw 
• "Naam" en korte "beschrijving" toekennen 
• "Vrije dagenlijst" selecteren 
• De gewenste groep markeren 
• Markeren van het gewenste tijdvenster 

Toewijzen van de toegestane toegangstijden (bijv. 05.30 tot 16.45 uur), 
waarbij elk hokje voor één kwartier staat. Er kunnen enkele blokken worden 
gemarkeerd. Aaneengesloten perioden kunnen door slepen met ingedrukte 
rechter muisknop worden ingesteld of teruggezet 

• Opslaan 
• Afsluiten 

 

OPMERKING 
Om meer tijdzoneplannen of andere tijdgroepen van een tijdzoneplan te bewerken, 
kan volgens bovenstaande procedure te werk wordengegaan. 
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11.6.  TIJDREGISTRATIE 

11.6.1 TIJDZONEPLANNEN  
anmaken van de overige databaseobjecten zijn 

 aanmaken van een sector het geldende 
oewijzing is natuurlijk ook altijd 

t er dan een 
itingen van de sector ontstaat. 

11.6.2 TIJDZONEPLANNEN VOOR SECTOREN 
 

TOEPASSEN VAN DE

Als er al tijdzoneplannen voor het a
aangemaakt, kan bijvoorbeeld bij het nieuw

lan direct worden toegewezen. Latere ttijdzonep
mogelijk. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden, da
programmeerbehoefte bij de slu

 

TOELICHTING 
"Sluitsysteem"  Sluitsysteem van de sector 
"Naam van de sector"  Beschrijving van de sector 
"Bovengeschikte sector"  Informatie over de sector op één niveau 

hoger in de hiërarchie 
"Tijdzone"  Informatie over de tijdzone van de sector 
…  Toont de eigenschappen van de 

geselecteerde tijdzone 
"Beschrijving"  Vrij veld voor het beschrijven van de sector 
Deurenbeheer  Weergeven en toevoegen van de deuren 
Autorisaties  Geautoriseerde transpondergroepen 

kunnen worden ingesteld 
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PROCEDURE 

ector 
• Linker muisklik op Eigenschappen 

daarna 
• "Tijdzone" selecteren 

•  Bewerken  
•  Sector 

of 
• Rechter muisklik op S

• Opslaan 
• Afsluiten 
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11.6.3 TIJDGROEPEN VOOR TRANSPONDER
ning mee dat door lat to

transpondergroep er programmeerbehoe
anspondergroep ontstaat!  

GROEPEN 
Houd er reke ere ewijzing van een tijdgroep aan een 

fte bij alle transponders van de 
tr
 

 

TOELICHTING 
"Sluitsysteem"  Selectie van het aangemaakte sluitsysteem 
"Transpondergroep"   Naam van de transpondergroep 
"Bovengeschikte groep"  Transpondergroep  die in de hiërarchie aan 

een niveau hoger is gekoppeld 
"Tijdzonegroep"  Legt de tijdgroep voor de  transpondergroep 

vast 
"Tijdzonegroep G2"  Legt de tijdgroep voor G2-componenten 

voor de transpondergroep vast  
"Beschrijving"  Vrij veld voor het beschrijven van de 

transpondergroep   
"Voorraad G1"  Totaal aantal van de in de 

transpondergroep  beschikbare 
transponderIDs (G1) 

Autorisaties  Mogelijkheid voor het toekennen van 
groepsautorisaties 

Voorraad (G1)  Mogelijkheid voor het beheren van de 
transponderIDs (alleen G1) 

Automatisch  Mogelijkheid voor automatische toewijzing 
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van een vrije transponder aan de 
transpondergroep 

Handmatig  Mogelijkheid voor handmatige toewijzing 
van een bepaalde transponder aan een 
bepaalde transponderID 

uisklik op "Eigenschappen" 

ken met de linker muisknop op de naam van de transpondergroep 

aarna 
• "Tijdzonegroepen" selecteren 

 

PROCEDURE 
•  Bewerken  
•  "Transpondergroep" 

of 
• Rechter muisklik op een transpondergroep   
• Linker m

of 
• Dubbelklik

in de matrix 
d

• Opslaan 
• Afsluiten 
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12.0 
nupunt Opties kunnen t die het 
et sluitsysteem onders n

12.1. 

TOELICHTING 
ft de mogelijkh

e  in te stellen. Deze wordt na aanmelding getoond. Daarnaast 
kunnen hier verschillende basisinstelling

•  Opties 
 Weergave matrix 

OPTIES 
Onder het me  ins ellingen en functies worden geopend, 
werken met h teu en. 

WEERGAVE MATRIX OPZETTEN 

Iedere gebruiker hee eid de weergave van zijn voorkeur als 

en worden geactiveerd. 
standaardweergav

PROCEDURE 

• 
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TOELICHTING 

 Standaard lettertype en lettergrootte 

 

 de 
" 

 Als het vinkje is geplaatst worden de 
transponders/personen als kolomtitel 
(horizontaal) gepositioneerd. Standaard is 
horizontaal. 

ls oriëntatiehulp in omvangrijke 
ven. 

 van het logo linksboven in de 
 hier worden gewijzigd. Dit kan 

t de muis door slepen in de matrix 
beuren. Door het wijzigen van dit 
t bepaalt u hoogte resp. breedte van 

- en regelkoppen. 
edoeld toewijzen van een autorisatie 

 voorkomen, kunt u een van de 3 opties 
ren, wanneer er een autorisatiekruisje 
orden geplaatst 

 hier de opstartweergave van uw 
en het aantal automatisch 

nde groepen/sectoren. Hoe meer 
oepen en sectoren in de matrix worden 

rgegeven, hoe langer het opbouwen 
n duurt. Om de matrix sneller te kunnen 

rnieuwen resp. starten, kan hier het aantal 
n/sectoren worden beperkt.

id in grote 
en te verbeteren, kan de 

amde "niet kritische 
ogrammeerbehoefte" (geen direct ingrijpen 

eheerder nodig) verborgen worden. 
e effecten zijn direct beschreven. 

"Lettertype" 
"Veldhoogte  Instelling van de regel- en kolomhoogte 
"Hoogte aan lettertype 
aanpassen" 

 Als het vinkje is geplaatst worden de 
lettergrootte en regelhoogte automatisch
optimaal aangepast. 

"Transponder in
horizontale balk

"Hulplijnen weergeven "  "Hulplijnen a
matrixen" wordt weergege

"Logo"  De grootte
matrix kan
ook me
zelf ge
formaa
de kolom

"Toekennen van de autorisaties  O" m onb
te
selecte
moet w

"Weergave matrix bij opstarten  Selecteer
ur laden"  voorke

opege
gr
wee

vaer
ve
te openen groepe

"Niet krtische 
programmeerbehoefte 

 Om de overzichtelijkhe
sluitsystem

verbergen" zogena
pr
door b
D
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12.2. 

alk  kunnen meer kolommen worden 
llende informatie verschaffen. De 

ingevoerde instellingen gelden alleen voor de weergave waarin ze werden ingesteld. 
atie beschikbaar. 

dividueel worden ingesteld. 

• Selectie maken, bijv. transponders/personen 

/PERSONEN 
 

 Aantal records  ND  
• E-mailadres   EM 

EXPIRY  

lsnummer  PN 

• Telefoonnummer  TN 
  TITEL 

   TP 
ZB 

 Tijdgroepnaam  ZN 
• Tijdgroepnaam G2   ZN G2 
• Tijdgroepnummer   ZG 

MOGELIJKE UITBREIDINGEN SLUITINGEN/DEUREN 
• Naam    NAME 
• Buitenmaat   AM 
• Buitenmaat deur  AT 
• Binnenmaat   IM 
• Binnenmaat deur  IT 
• Uitgebreide gegevens ED 
• Etage    E 
• Gebouw   G 
• Netwerk   N  
• Netwerkadres   ADRESSE 
• PinCode Terminal  PIN 
• Programmeerbehoefte PB 
• Kamernummer  RN 

EXTRA KOLOMMEN IN DE TITELBALKEN 

TOELICHTING 
Zowel aan de horizontale  als de verticale b
toegevoegd, die de gebruiker nuttige aanvu

Zo is er afhankelijk van het weergavetype verschillende inform
Ook de volgorde van de getoonde gegevens kan in

PROCEDURE 
•  Opties 
•  Extra kolommen 

MOGELIJKE UITBREIDINGEN TRANSPONDERS
• Naam    NAME
• Afdeling   AB 
•

• Geldigheidsperiode   
• Plaats    ORT 
• Personee
• Programmeerbehoefte PB 
• Serienummer   SN 

• Titel  
• Type 
• Tijdgroep (afbeelding)  
•
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• Serienummer   SN 
 SR 

(afbeelding)  ZB 

 ZG 

DINGEN SECTOREN 
NAME 
ZB 

• Tijdzonenamen  ZN 
 

12.3. AUTOMATISCHE NUMMERING 

TOELICHTING 
Bij deze optie kunt u de standaard vastleggen, hoe het systeem bij het aanmaken van 
nieuwe componenten de benaming moet kiezen. 

PROCEDURE 
 Opties 
 Automatische nummering 

 

• SmartReader  
• Type    TP 
• Tijdzone 
• Tijdzonenamen  ZN 

MOGELIJKE UITBREIDINGEN TRANSPONDERGROEPEN 
• Naam    NAME 
• Tijdgroep (afbeelding) ZB 
• Tijdgroepnaam   ZN 
• Tijdgroepnaam   ZN G2 
• Tijdgroepnummer 

MOGELIJKE UITBREI
• Naam    
• Tijdzone (afbeelding)  
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12.4. RING 

TO
lle gebruikersacties, die de toestand van het systeem wijzigen, worden in een 

protocolbestand opgeslagen. Uit deze registratie blijkt, welke actie er werd uitgevoerd 
en wie deze wanneer heeft geïnitieerd (door datumstempel en doorlopende 
nummering). De gegevens in dit bestand kunnen niet afzonderlijk worden verwijderd 
en blijven standaard ca. een half jaar opgeslagen. Zo kan door passende back-
upmethoden een naadloze herleidbaarheid worden gegarandeerd. De protocollering 
in het LSM is revisieveilig, hetgeen inhoudt dat ingevoerde, individuele gegevens niet 
kunnen worden gewijzigd.  

PROCEDURE 
•  Opties 
•  Protocollering  

 
 

PROTOCOLLE

ELICHTING 
A

  
 

en zowel protocolopties voo  
voor de activiteiten bij het sluitplanbehee

teld. Daarnaast kan hi o  
ingesteld. Oudere ingevoerde gegevens worden dienovereenkomstig gewijzigd. 

Er kunn r de afzonderlijke objecten van het sluitplan als 
r worden bekeken, en conform de eisen 

worden inges er o k een tijdgebonden protocolperiode worden
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PROCEDURE 
 Weergave 
 Protocol 

 

 
Door de filteropties kan de inhoud van de weergave worden gefilterd: 

Begrenzing van de weergegeven periode 
ebruiker"  Weergave van de activiteiten van de 

geselecteerde gebruiker 
"Actie"  Weergave van de geselecteerde activiteiten, 

zoals "Programmering" of "Aanmelden". 
"Objecttype"  Weergave alleen voor bepaalde objecten, 

zoals "Sluiting" of "Transponder" 
"Objectnaam"  De keuze is afhankelijk van het 

geselecteerde objecttype en begrenst de 
weergave verder.  

 
Opmerking 
Het protocol kan alleen worden ingezien, wanneer de module Monitor 
beschikbaar is. 
 

 
"Van", "Tot"  
"G
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12.5. UITGEBREID 
In het menu  Uitgebreid zijn extra functies opgenomen, die vooral bij het werken bij 
de eerste opzet en uitbreiding van de sluitsysteem van nut zijn. 
 

 

12.5.1 OPTIMALISATIE / BEHEER 
Deze functies zijn bestemd voor het optimaliseren en structureren van de 
sluitsysteemstructuur. 
 
Opmerking 
Deze functies mogen alleen worden uitgevoerd na expliciet verzoek door 
SimonsVoss Softwaresupport  
 



 
 

HANDBOEK LSM – ADMINISTRATION 
 
 

 Versie: Mei 2011 v1.5 

Pagina 60 

12.5.2 IMPORTEREN 
Met de hierna beschreven mogelijkheden kunnen de vereiste componenten heel snel 
en met eenvoudige middelen worden aangelegd, zodat het sluit
gebruik kan worden genomen. Deze variëren van lijsten voor deuren en personen tot 
het gebruik van IT-infrastructuren. Daarnaast kunnen de sluitpla  
software LDB (Locking Data Base) vanuit bestaande systemen 
De daarin opgenomen gegevens over de componenten en de programmeerstatus 
blijven behouden, bij het gebruik van andere functies kan echter wel 
programmeerbehoefte ontstaan. Bij de persoonsgebonden gegevensoverdracht 
moeten de wettelijke bepalingen ten aanzien gegevensbescherming in acht genomen 
worden. 
 
Opmerking 
Voorafgaand aan het importeren moet voor afstemming van
contact met een gespecialiseerd bedrijf of een SimonsVoss
worden opgenomen. Bovendien moet voor aanvang van de 
worden gewaarborgd, dat er een goed functionerende gege
alle relevante componenten (software en gegevens) bestaat. Voor zelfstandig 
foutief uitvoeren van een gegevens erdracht aanvaardt Si
Technologies AG geen aansprakelijkheid. Bij de persoonsgebonden 
gegevensoverdracht moeten de wettelijke bepalingen ten aa
gegevensbescherming in acht genomen worden. 
 

12.5.2.1 SYSTEEM 3060 SLUITPLANBESTAND 
Voor het importeren van een LDB-bestand moeten alle scherme
in een multi-useromgeving moeten alle andere gebruikers/diensten uitge
 

systeem snel in 

nbestanden van de
worden geïmporteerd. 

 deze procedure 
-medewerker 
werkzaamheden 
vensbeveiliging van 

of 
ov monsVoss 

nzien 

 n worden gesloten en
logd zijn. 

  

en van andere 
ats. Voor deze import 

 
Na het sluiten van de nog openstaande schermen en het uitlogg
gebruikers vindt, na selectie van het LDB-bestand, de import pla
altijd alleen kopieën van het originele bestand gebruiken.  
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Selecteer hier het te 
importeren 
sluitplanbestand. 
Bevestig dit met Openen. 

 

Om alleen geautoriseerde 
personen toegang tot de 
gegevens in het sluitplan 
te verschaffen, is het 
importeren beveiligd d.m.v. 
het bestandswachtwoord 
en het sluitsysteem-
wachtwoord. 
Bevestig dit met OK. 

 

Als het sluitplanbestand 
verlopen vrije 
dagenschema's bevat, 
bestaat er een 
programmeerbehoefte. 
Bevestig dit met OK. 

 

In dit scherm wordt het 
verwerken van de 
gegevens van het sluitplan 
ingesteld. Neem voor de 
exacte procedure contact 
op met uw dealer of 
SimonsVoss Technologies 
AG. Zie voor het 
aanpassen van de import 
het volgende scherm 
Bevestig dit dan met 
Conversie starten. 
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Onder Regels wordt de 
conversie van de 
beschikbare benamingen 
vastgelegd.  
Bevestig dit met OK. 

 

In de voortgangsbalk ziet u 
de status en de afsluiting. 
Bevestig dit met OK. 

Bevestig dit met OK. 
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e 
ijnen voor 

12.5.2.2 PERSONEELSGEGEVENS UIT LDAP 
Met deze functie kan met LDAP een adresboek worden opgevraagd en kunnen d
persoonsgegevens worden geïmporteerd. De desbetreffende richtl
gegevensbescherming moeten in acht worden genomen. 
 

 
 
In dit scherm wordt het verwerken van de gegevens ingesteld. Neem voor de exacte 
procedure en de vereiste instellingen contact op met uw dealer of met SimonsVoss 

echnologies AG.  T
Bevestig dit daarna met Importeren. 
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D 

cht worden genomen. 

12.5.2.3 PERSONEELSGEGEVENS UIT CSV-BESTAN
Met deze functie kunnen de persoongegevens uit bestaande bestanden in CSV-
formaat worden overgenomen. De desbetreffende richtlijnen voor 
gegevensbescherming moeten in a
 

 
 
Met de functie Inlezen worden de gegevens ingelezen en in de onderste tabel 
weergegeven. Daar kunnen via Alles selecteren of het afzonderlijk markeren de 
gewenste records worden geselecteerd en via Importeren overeenkomstig de 
instellingen worden ingevoegd. Via de functie Wijzigen kunt u het gewenste bestand 
selecteren en de veldtoewijzingen uitvoeren. 
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AND 
t 

12.5.2.4 DEURGEGEVENS UIT CSV-BEST
Met deze functie kunnen de deurgegevens uit bestaande bestanden in CSV-formaa
worden overgenomen. De desbetreffende richtlijnen voor gegevensbescherming 
moeten in acht worden genomen. 
 

 
 
Met de functie Inlezen worden de gegevens ingelezen en in de onderste tabel 
weergegeven. Daar kunnen via Alles selecteren of het afzonderlijk markeren de 
gewenste records worden geselecteerd en via Importeren overeenkomstig de 
instellingen worden ingevoegd. Via de functie Wijzigen kunt u het gewenste bestand 
selecteren en de veldtoewijzingen uitvoeren. 
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PLAN UIT CSV-BESTAND 
n in tabelvorm (bijv. uit Excel) aanwezige slu

 worden geïm r et 
een sluiting als de personen met een tra torisaties 

le autorisaties g
worden geïmporteerd. 
 

12.5.2.5 SLUIT
Met deze functie kan ee
een nieuw sluitsysteem

itplanmatrix in 
teerd. Daarbij worden zowel de deuren m
nsponder aangemaakt. De au

po

worden als individue eïmporteerd, groepsautorisaties kunnen niet 

 

Na het benoemen van
ni

 het 
euw aan te maken 

et 
sluitsysteemwachtwoord 
nog worden ingevoerd met 
inachtneming van de 

sluitsysteem, moet h

kwaliteitsindex en de 
protocolgeneratie. 

Vervolgens vindt d
selectie van een te

e 
mplate 

in CSV-formaat plaats. 

 

Na het vastleggen van de 

n 
den in het 

 van 

ls de 
orisatie 
 van 
  

gebruikte 
scheidingstekens tusse
de gegevensvel
bestand, de toewijzing
de sluitingen en 
transponders evena
tekens voor een aut
vindt het aanmaken
een sluitplan plaats.

Na het succesvol 
aanmaken van het nieu
sluitsysteem is

 

we 
 dit na een 

nieuwe aanmelding 
beschikbaar. 
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sette TID's 

 Bij verschillende weergaven (export op LSM 
ition) wordt de vastgelegde 

 transponders"  In de matrix worden gedeactiveerde 
hoeve 

dheld"  Overschreven taken worden gewist en niet 
meer weergegeven.  

.  ERSONEELSFOTO'S 
Het is mogelijk in de basisgegevens van een persoon ook een foto op te nemen. Hoe 
het systeem deze foto moet behandelen, kan hier worden ingesteld.  
Opmerking 

• Opslaan van de foto's in een map: 
om de foto's weer te kunnen geven, moet gezorgd worden voor toegang tot de 
map en moet het bestand met de vastgelegde naam beschikbaar zijn. 

• Opslaan van de foto's in de database 
de foto's worden 1:1 in de database opgeslagen en verhogen daardoor de 
benodigde opslagruimte 

12.5.5 
arden (organisatorisch, 

en. 

12.5.3 DIVERSEN 

"Voorraadverhoging"  Eerder gebruikte maar gere
worden als laatste gebruikt.  

"Gebouwstructuur" 
Mobile Ed
gebouwstructuur mede aangegeven. 

"Gedeactiveerde
transponders niet weergegeven ten be
van een beter overzicht. 

"Taken voor han

12.5 4 P

 

BEHEER 
Onder bepaalde voorwa technisch) kan het noodzakelijk zijn 
de bestaande database te splits

 

O
Voor het splitsen van het sluits

w
gespecialiseerd bedrijf of een medew
van SimonsVoss. Bovendien moet voor 
a
gewaarborgd dat er een goed 

a
g
foutief uitvoeren van de splitsing aanvaardt 
SimonsVoss Technologies AG geen 
aansprakelijkheid. 

 

pmerking 
ysteem moet 

oor uitleg van de procedure contact 
orden opgenomen met een 

erker 

anvang van de werkzaamheden worden 

v

functionerende gegevensbeveiliging van 
lle relevante componenten (software en 
egevens) bestaat. Voor zelfstandig of 
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isaties door middel van insteltijden. 

12.6. ING TWOORD 

ij deze optie kunt u de omgang met de gebruikerswachtwoorden vastleggen. 

12.5.6 MIDDELENMANAGEMENT 
Beheer van de sturing van autor
Verdere details kunt u vinden in het afzonderlijk verkrijgbare handboek bij de module 
"Middelenmanagement" 

BEVEILIG  GEBRUIKERSWACH

TOELICHTING 
B

PROCEDURE 
•  Opties 
•  Beveiliging gebruikerswachtwoord 

 

 
 
"Wachtwoord moet regelmatig  De ge
worden gewijzigd ..." 

bruiker moet zijn wachtwoord na afloop 
van de ingestelde dagen wijzigen. 

iedenis … "  Bij het wijzigen van het wachtwoord worden 
de 10 laatst gebruikte wachtwoorden niet 
geaccepteerd. 

en"  De gebruiker wordt na drie keer foutief 
invoeren van een wachtwoord gedeactiveerd 
en moet dan eerst weer via het 
gebruikersbeheer door een beheerder 
worden geactiveerd. De blokkering wordt ook 
in het protocol geregistreerd. 

"Hoge wachtwoordbeveiliging"  Bij activering van deze optie worden 
dezelfde eisen aan de complexiteit van het 
gebruikerswachtwoord gesteld als bij het 
sluitsysteemwachtwoord. 

 
 

"Wachtwoordgesch

"Gebruiker ... blokker
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13.0 12BSERVICE EN SUPPORT 

135BPRODUCTONDERSTEUNING 
Bij vragen over de producten van SimonsVoss Technologies AG kan de klant contact 
opnemen met de afdeling 'Algemene support': 
 
Telefoon +49 (0) 1805 78 3060 
 
De product-hotline biedt geen support voor het softwareprogramma LSM Business.  
 

136BSOFTWARE ONDERSTEUNING 

137BSUPPORT 'STANDAARD' 
Klanten die tegen betaling het supportniveau 'standaard' hebben afgesloten, kunnen 
ook gebruik maken van de volgende ondersteuning: 
 
E-mail  lsm-support@simons-voss.de 
Telefoon +49 (0) 1805 57 3060 
 

138BSUPPORT 'PREMIUM' 
Klanten die tegen betaling het supportniveau 'premium' hebben afgesloten, kunnen 
ook gebruik maken van de volgende ondersteuning: 
 
E-mail  lsm-support@simons-voss.de 
Telefoon +49 (0) 1805 57 3060 
 
Online supporttool 
• Kort bellen naar de LSM hotline 
• LSM starten 
•  hulp 
•  SimonsVoss Online Support 
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