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Varumärken 
Microsoft®, Windows® 98, ME, 2000, XP och NT® är 
antingen registrerade varumärken eller varumärken för  
Microsoft Corporation i USA och/ eller i anda länder. 

Pentium® är ett registrerat varumärke för Intel 
Corporation. 

Lotus® är ett registrerat varumärke för IBM. 

Crystal Reports® är ett registrerat varumärke för 
Business Objects. 

Avtal om mjukvarulicenser 
Användning av mjukvara 
Det är endast tillåtet att installera och använda denna 
mjukvara för dess avsedda syfte. 

Copyright 
Det är inte tillåtet att kopiera eller reproducera denna 
mjukvara eller dess dokumentation, med det 
undantaget att man får göra en kopia av mjukvaran 
som backup.  Alla kopior måste vara märkta med 
anmärkning om copyright på samma sätt som 
originalet. 

Begränsningar i garanti 
Bosch Security Systems garanterar att mjukvaran 
fungerar på det sätt som beskrivs i den skrivna 
dokumentationen om den installerats på rätt sätt i en 
dator och används på avsett sätt. Bosch Security 
Systems garanterar också att den CD-ROM som 
använts för att lagra denna produkt inte har några fel 
beträffande material och dess innehåll vid normal 
användning upp till ett år från inköpsdatum.  Under 
denna garantitid kommer Bosch Security Systems att 
ersätta alla CD-ROM med någon form av fel. 

Bosch Security Systems kan inte garantera funktionen 
eller resultatet som uppnås med hjälp av mjukvaran 
eller dess dokumentation.  Under inga omständigheter 
är Bosch Security Systems ansvarig för konsekvenser, 
olycksfall eller speciella skador.  För ytterligare 
information om garantier, var vänlig kontakta Bosch 
Security Systems. 
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1.0  Introduktion 
1.1 Teckensnitt och symboler använda i 

detta dokument 

1.1.1 Använda teckensnitt 

För att underlätta att hitta viktiga punkter i texten 
används följande teckensnitt: 

Fet stil Indikerar viktig text eller otd 
som skall noteras speciellt. 
Anger även intryckningar på 
tangentbord. 

Kursiv stil Hänvisar till figurer, tabeller 
och andra delar i detta 
dokument. 

[3][#] Nummer inom klammer 
representerar knappar på läsare 
och systemets manöverpaneler. 
När flera står bredvid varandra 
representerar de en knappserie 
som skall tryckas in för en 
speciell funktion. Om till 
exempel knapp [3] trycks in 
följt av knapp [#] på 
läsare/manöverpanel i 
programmeringsläge kommer 
man till laddning av 
blockeringsläge. 

1.1.2 Anmärkningar, påpekanden och varningar 

I hela detta dokument finns det viktiga anmärkningar 
som gäller säkerhetsfrågor för personal och/eller 
utrustning, hur systemet skall hanteras etc. Dessa har 
ett utseende enligt figur nedan: 

 

 

Viktiga anmärkningar visar information som 
kan behövas för att systemet skall hanteras 
på rätt sätt.  

 

 

Påpekanden visar information avsedd att 
förhindra ett handhavande som på ett 
negativt sätt kan påverka funktionen hos 
programmet eller utrustningen.  

 

1.2 Dokumentets omfattning 
Detta dokument ger alla nödvändiga instruktioner om 
hur dörrmodulen för passerkontroll (DACM) skall 
utnyttjas via knappar på läsare/manöverpanel, via 
mjukvaruprogrammet och från kontrollenhet. 

1.3 Systemkrav 
Som ett absolut minimum rekommenderar Bosch 
Security Systems följande specifikationer för den PC 
där DACM mjukvara installeras: 

•  Processorhastighet: Intel Pentium® II eller 
högre (400 MHz) 

•  Arbetsminne: 128 MB RAM 

•  Hårddisk: Minst 100 MB fritt utrymme 

•  Hårdvara CD-ROM-drive och seriell  
COM port 

•  Operativsystem: Windows® 98SE, NT 
(Arbetsstation och 
server), 2000 
(Professional och 
Advanced), ME och XP 

•  Skärmupplösning: 800 x 600 eller 1024 x 768 

•  Videominne: Minst 8 MB 
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2.0 Allmänt om DACM 
DACM består av följande delar: 

•  Kontrollenhet: Denna enhet monteras inne i det 
skyddade området och kontrollerar de prox-läsare 
(beröringsfria läsare) som den har anslutna. Varje 
kontrollenhet kan hantera en prox-läsare och 
övervakar en dörr.  

Figur 1: Kontrollenheten 

1

2

 
1- Statuslysdiod (se  Tabell 1) 
2- Seriell kommunikationsport 

 

Tabell 1: Kontrollenhetens statuslysdiod 

 
Aktivitet Indikerar 
Stadig grön blink DACM är inte programmerad. Inga 

kort och PIN-koder har lagts in. 
1 grön blink var 3:e 
sekund 

DACM är i normalt funktionsläge. 

Snabb grön blink Brandlarm. Dörr är upplåst. 
2 gröna blink var 
3:e sekund 

DACM har låst upp dörr i hållande 
upplåst läge. 

1 röd blink var 3:e 
sekund 

DACM är i låst läge (Deadlock). 

2 röda blink var 3:e 
sekund 

Kommunikationsfel. 

4 röda blink, paus DACM är i högsäkerhetsläge. 

 

•  Prox-läsare/Knappsats: Denna enhet monteras 
utanför skyddat område. Man kan passera en dörr 
samt till- eller frånkoppla larmsystemet genom att 
hålla fram ett giltigt kort eller genom att trycka in 
giltigt PIN-kod (Personligt IdentitetsNummer).  

Figur 2: Statuslysdioder på prox-läsare med 
knappsats 

1 2
3 4
5 6
7 8
9 0

* #

1 2

3

 
1- Blå lysdiod (se Tabell 2) 
2- Grön/Röd lysdiod (se Tabell 2) 
3- Knappsats 

 

Tabell 2: Statuslysdioder på prox-läsare/knappsats 

 
Lysdiod Aktivitet Indikerar 
Blå Fast sken Matningsspänning OK 
Blå och 
Grön 

Lysdioderna 
blinkar växelvis 

DACM är i programmeringsläge. 

Grön Fast sken Dörr upplåst. Förblir olåst under 
vald dörr öppen-tid. 

Grön Snabb blink - Brandlarm aktiverat när 
området är frånkopplat. 

- Dörren är hållande upplåst. 
Grön 2 gröna blink 

var 3:e sekund 
DACM har låst upp dörr i 
hållande upplåst läge. 

Grön 
och Röd 

Lysdioderna 
blinkar växelvis 

- Dörr lämnad öppen efter det 
att dörr öppentid löpt ut eller 

- PIN kvävs att låsa upp dörr. 
Röd Snabb blink Brandlarm aktiverat (utlöst) när 

området är tillkopplat. 
Röd Fast sken Dörren är låst eller så står 

DACM i Deadlock-läge. 
Röd Stadig röd blink - Område är tillkopplat. 

- Brandlarm aktiverat (utlöst) 
när området är tillkopplat. 

Röd 4 blink, paus DACM är i högsäkerhetsläge 
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•  Handhavandekort: Grundläggande instruktioner 
för handhavande är tryckt på fram- och baksidan 
av detta handhavandekort. Tag hjälp av kortet för 
att komma in i och lämna programmeringsläget. Se 
även avsnitten 3.1.1 Programmeringsläge och 3.1.2 
Programmeringslägets meny, båda på sidan 12 för 
mer information. Varje DACM levereras med ett 
handhavandekort.  

•  Kort och brickor: Varje användare ges antingen 
ett kort eller en bricka som skall visas upp i 
närheten av läsaren för att låsa upp en dörr elelr 
för att utföra en systemfunktion. Varje kort och 
bricka innehåller ett unikt nummer som identifierar 
kortet/brickan för DACM.  

 

 

Varje användare som fått ett kort eller en 
bricka hänvisas till som ”kortinnehavare”. 
Ordet kort i detta fall representerar både 
kort och brickor.  

 

Figur 3: Kort (1) respektive Bricka (2) 

123456

123456

1

2

 
1- Kortets ID-nummer 
2- Brickans ID-nummer 

 

•  Användartyper: Det finns tre typer av användare: 

- DACM-användare: DACM-användare finns 
bara i DACMs databas. Denna användare kan 
passera en dörr genom att visa sitt kort, trycka 
in PIN-kod eller båda vid frånkopplat system. 
Användartypen kan inte frånkoppla systemet. 
Det finns tre typer av DACM-användare: 

1. Endast kort: Denna användartyp kan 
bara använda kort för att passera eller 
utföra systemfunktioner via prox-
läsare/knappsats. Använd Lägg till 
kort [1][#] för att skapa denna typ. 

2. Endast PIN: Denna användartyp kan 
bara använda PIN-kod för att passera 
eller utföra systemfunktioner via prox-
läsare/knappsats. Använd Lägg till 
PIN [1][1][#] för att skapa denna typ. 

3. Kort och PIN: Denna användartyp 
kan använda kort eller PIN-kod för att 
passera eller utföra systemfunktioner 
via prox-läsare/knappsats. Använd 
mjukvaran för PC för att skapa denna 
användartyp. 

I DACM mjukvara för PC används uttrycket 
kortinnehavare för en DACM-användare.  

- Kontrollenhets användare: Kontrollenheten 
används för att lagra systemets databas och 
kopieras in till DACMs databas. Denna 
användartyp kan till- och frånkoppla systemet 
och passera en dörr med läsare genom att visa 
sitt kort eller genom att trycka in en PIN-kod. I 
DACMs mjukvara för PC används uttrycket 
kortinnehavare även för att referera till en 
Kontrollenhets användare. 

- DACM PC-användare: En DACM PC-
användare är någon som använder mjukvaran 
för PC för att skötaa DACMs databas. Denna 
typ av användare kan lägga till, ändra och 
radera uppgifter om enheter och användare 
samt utföra ändringar i programmeringen. 

DACM kan hantera upp till 2,000 användare med 
PC-mjukvaran använd för underhålla DACMs 
databas. DACM kan hantera upp till 500 
användare när PC-mjukvaran inte används. 

 

Det totala antalet av Kontrollenhets 
användare är begränsat av det antal 
användare som kontrollenheten kan 
hantera. Se använd kontrollenhets 
dokumentation för mer information. 
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•  Dataöverföringsenhet (DTU): Detta tillbehör 
används för att överföra programmerade data i 
DACMs mjukvara från en PC till en kontrollenhet. 
Se avsnitt 7.0  Dataöverföringsenhet (DTU) på sidan 
65 för mer information. 

Figur 4: Dataöverföringsenhet DTU 

1

3

2

2  
1- DTU till port i kontrollenhet 
2- Statuslysdioder 
3- DTU kabelport 

 

3.0 Konfiguration av DACM  

 

När man lägger till en ny DACM i ett 
område där det redan finns en DACM 
måste man överföra uppgifter om befintliga 
användare (kortinnehavare) från den DACM 
som redan finns på plats till den nya 
enheten genom att: 

- använda kontrollenhetens knappsats 
för att på nytt skriva in information om 
kortinnehavare (se avsnitt 3.3 
Konfiguration av DACM från 
centralapparat på sidan 14, eller 

- använda PC-mjukvaran för att ladda 
ner informationen om kortinnehavare till 
den nya DACM (se avsnitt 5.12 
Funktionsfönstret på sidan 62, or 

- använda en DTU för att överföra 
information om kortinnehavare från PC-
mjukvaran till den nya DACM (se 7.4 
Uppdatera en DACM på sidan 68). 

Det går att konfigurera DACM från: 

•  en prox-läsare med knappsats (se avsnitt 3.1 
Konfiguration av DACM från prox-läsare med 
knappsats), 

•  kontrollenhetens knappsats (se avsnitt 3.3 
Konfiguration av DACM från centralapparat på sidan 
14), 

•  PC-mjukvaran (se avsnitt 5 Mjukvara i DACM på 
sidan 18). 

Många funktioner kräver PC-mjukvaran för att kunna 
användas/inte användas. 
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3.1 Konfiguration av DACM från prox-
läsare med knappsats 

 

 

När väl kommunikation mellan PC-
mjukvaran och DACM etablerats kan man 
inte komma in i programmeringsläget från 
en prox-läsare med knappsats. 

3.1.1 Programmeringsläge 

För att konfigurera DACM måste man först komma in 
i programmeringsläget. 

1. Håll ett programmeringskort i närheten av prox-
läsaren med knappsats (lysdioder börjar blinka). 

DACM väljer automatiskt tillvalet Lägg till kort. 

2. Visa kort som skall läggas till (eller tryck in kod 
och tryck [#]), eller välj ett annat tillval. Se avsnitt 
3.1.2 Programmeringslägets meny. 

3. Visa programmeringskortet igen för att avsluta 
programmeringsläget. 

Tryck [#] för att acceptera en inläggning. Tryck [*] för 
att lämna en inläggning utan att den utförs. 

Programmeringsläget lämnas automatiskt cirka 10 
sekunder efter det att ingen aktivitet registrerats. 

3.1.2 Programmeringslägets meny 

Menyn för programmering innehåller följande tillval: 

Lägg till kort [1][#] 

Välj detta för att lägga till Endast kort-användare i 
DACM. Tillvalet lägger till denna typ av användare en 
i taget. 

1. Visa programmeringskortet för att öppna 
programmeringsläget. 

2. Visa kortet som skall läggas in vid läsaren (eller 
tryck in koden och tryck sedan [#]). 

Från prox-läsaren hörs ett kort pip för bekräfta att 
kortet lagts till. 

3. Upprepa Steg 2 för att lägga in fler kort. 

4. Visa programmeringskortet vid läsaren igen för att 
avsluta programmeringsläget. 

5. Testa alla nyinlagda kort så att de fungerar på rätt 
sätt. 

Radera kort [0][#] 

Välj detta alternativ för at radera Endast kort-
användare från DACM. Tillvalet raderar en 
kortinnehavare i taget. 

1. Visa programmeringskortet för att öppna 
programmeringsläget. 

2. Tryck [0][#]. 

3. Visa kortet som skall raderas (eller tryck in koden 
och tryck sedan [#]).  

Från prox-läsaren hörs ett kort pip för bekräfta att 
kortet raderats. 

4. Upprepa Steg 3 för att radera fler kort. 

5. Visa programmeringskortet vid läsaren igen för att 
avsluta programmeringsläget. 

Dörr öppen-tid [2][#] 

 

Inställning av Dörr öppen-tid som 0 
sekunder låser upp dörren permanent när 
ett giltigt kort visas eller giltig PIN-kod 
trycks in. Dörren förblir olåst till dess nästa 
giltiga kort visas eller giltig PIN används. 

Välj detta tillval för att bestämms hur länge en dörr 
skall vara upplåst efter det att giltigt kort eller giltig 
PIN-kod använts. 

1. Visa programmeringskortet för att öppna 
programmeringsläget. 

2. Tryck [2][#]. 

3. Skriv in önskad tid mellan 0 - 255 selunder (förvald 
tid är 5 sekunder) och tryck sedan [#]. 

Exempel:  [1][0][#] = 10 sekunder. 

4. Visa programmeringskortet vid läsaren igen för att 
avsluta programmeringsläget. 

Klumpvis inläggning [3][#] 

Välj detta för att lägga till flera Endast kort-innehavare 
på en gång. Det går INTE att lägga in flera Endast 
PIN-användare med detta tillval. 

1. Visa programmeringskortet vid läsare för att öppna 
programmeringsläget. 

2. Visa kortet med lägst nummer (eller tryck in PIN-
kod och tryck sedan [#]). 

3. Tryck [3][#]. 

4. Visa nu kortet med högst nummer (eller tryck in 
PIN-kod och tryck sedan [#]). 

5. Visa programmeringskortet vid läsaren igen för att 
avsluta programmeringsläget. 

6. Testa alla nyinlagda kort så att de fungerar på rätt 
sätt. 
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PIN-kodens längd [4][#] 

 

 

Om DACM integrerats med ett säkerhets-
system skall inte PIN-kodens längd 
bestämmas via prox-läsare med knappsats. 
Använd kontrollenhetens knappsats för att 
bestämma PIN-kodens längd.  

DS7240V2/DS7220V2 kan hantera PIN-
koder med en längd mellan 3 - 7 siffror.  
DS7400XiV4 kan hantera PIN-koder med 
antingen 4 eller 6 siffrors längd.   

Välj detta för att ändra längden på PIN-koden. 

1. Visa programmeringskortet vid läsare för att öppna 
programmeringsläget. 

2. Tryck [4][#]. 

3. Ange en siffra mellan 3 - 8 (förval är 4) och tryck 
[#]. 

Exempel:  [5][#] = fem siffror. 

4. Visa programmeringskortet vid läsaren igen för att 
avsluta programmeringsläget. 

Kontrollenhetens bussadress [5][#] 

Välj detta för att bestämma adressen för DACM för 
kommunikation med kontrollenheten. 

Kontrollenhetens typ av buss varierar beroende på typ 
av kontrollenhet som används: 

•  DS7240V2/DS7220V2: Varje DACM upptar en 
adress på databussen (1 t.o.m. 8). 

•  DS7400XiV4 knappsatsbuss: Varje DACM 
upptar en adress på knappsatsbussen (3 t.o.m. 8). 

För att ge eller ändra kontrollenhetens bussadress: 

1. Visa programmeringskortet vid läsare för att öppna 
programmeringsläget. 

2. Tryck [5][#]. 

3. Skriv in adressen och tryck sedan [#]. 

Exempel: [8][#] tilldelar DACM kontrollenhetens 
bussadress som 8. 

4. Visa programmeringskortet vid läsaren igen för att 
avsluta programmeringsläget. 

Radera PIN-kod [1][0][#] 

Välj detta för att radera Endast PIN-användare. Detta 
tillval raderar Endast PIN-användare en i taget. 

1. Visa programmeringskortet vid läsare för att öppna 
programmeringsläget. 

2. Tryck [1][0][#]. 

3. Ange PIN-koden och tryck sedan [#]. 

Från prox-läsaren hörs ett kort pip som bekräftelse 
på att PIN-koden raderats. 

4. Upprepa Steg 3 för att radera fler PIN-koder. 

5. Visa programmeringskortet vid läsaren igen för att 
avsluta programmeringsläget. 

Lägg till PIN-kod [1][1][#] 

Välj detta för att lägga in Endast PIN-användare. Detta 
tillval lägger till Endast PIN-användare en i taget. 

1. Visa programmeringskortet vid läsare för att öppna 
programmeringsläget. 

2. Tryck [1][1][#]. 

3. Ange PIN-koden och tryck sedan [#]. 

Från prox-läsaren hörs ett kort pip som bekräftelse 
på att PIN-koden raderats. 

4. Upprepa Steg 3  för att skriva in fler PIN-koder. 

5. Visa programmeringskortet vid läsaren igen för att 
avsluta programmeringsläget. 

6. Testa alla PIN-koder som lagts in för att kontrollera 
att de fungerar på rätt sätt. 
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3.2 Radera minne i DACM 

 

Radering av minnet i DACM tar bort alla 
programmerade data, alla uppgifter om 
användare och enheter, programmeringskort 
samt kontrollenhetens bussadress. Dörren 
är olåst till dess att minst ett kort lagts in. 

Det finns tre sätt att radera minnet i DACM: 

•  Programmeringskort: Håll fram kortet tre gånger 
inom fem sekunder för att radera alla all data.  

•  Hårdvaruåterställning: Följ stegen nedan för att 
radera minnet i DACM om programmeringskortet 
tappats bort: 

1. Bryt all spänning till systemet. 

2. Kortslut med en ledare punkterna D1 och 
D0 i plint på kretskortet i DACM (Figur 5). 

Figur 5: Hårdvaruåterställning av minnet i DACM  

N/A

0V

TX

RX

Door
C’tact

C REX

NO

NC

C

1 2
3 4
5 6
7 8
9 0

* #

RYGB
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2

3
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meters
RS-232
to PC

DC

0V +12V

1 2

3  
1- Anslutningspunkt D1 
2- Anslutningspunkt D2 
3- Kortslut med en ledare mellan D1och D2 

3. Koppla in spänningen igen. 

4. Ta bort slutningen. 

5. Koppla bort och koppla sedan in 
spänningen igen. 

•  Rensa kontrollenhet: Klicka på Rensa 
Kontrollenhet i funktionsfönstret för att radera 
minnet i DACM. Se Tabell 53 på sidan 63 för mer 
information. Detta alternativ kräver att man bryter 
och sedan kopplar in spänningen igen till DACM.  

3.3 Konfiguration av DACM från 
centralapparat 

3.3.1 Lägg in kort för Centralapparats användare 

Personal som skall styra funktioner från 
centralapparatens knappsats, t.ex. till- och 
frånkoppling, är av systemet kända som 
Centralapparats användare. När en person får ett kort 
för att passera dörrar blir denna person en 
kortinnehavare. 

Man måste använda knappsats i någon av systemets 
centralapparater för att lägga till Centralapparats 
användare. 

Se dokumentation för använd centralapparat för 
kompletta instruktioner om hur man lägger till 
användare. 

DS7240V2/DS7220V2 

1. Kontrollera att systemet är frånkopplat (lysdioden 
Till är släckt). 

2. Tryck [#][5][6]. I display ombeds du att trycka in 
din PIN-kod. 

Ange PIN-koden för den centralapparats 
användare som skall läggas in. Använd inte 
centralapparatens installatörskod. 

3. Tryck [4]. 

4. Välj ett användarnummer (1 - 32) och tryck [*]. 

Exempel: Tryck [1][0][*] för att göra användare 10 
till kortinnehavare. 

 

Man kan bara lägga till och ändra 
kortuppgifter med hjälp av PC-mjukvaran 
när PC kommunicerar med DACM. 

För att återställa programmering från prox-
läsare måste först minnet i DACM raderas. 
Se avsnitt 3.2 Radera minne i DACM för 
mer information. 

5. Skriv in den kod som är tryckt på kortets baksida 
och tryck sedan [*]. 

Om det nya kortet accepteras visas i display ”Kort 
tillagt. Tryck #.” 

Om det nya kortet redan tilldelats annan 
användare visas i display ”Dubblering. Tryck #.” 

Om det nya kortet INTE accepteras hörs tre pip 
och siffrorna i displayen övergår till att alla vara 
nollor.  

6. Tryck [#] för att återgå till en lista över alla giltiga 
användare. 

7. Testa alla kort som lagts in så att de fungerar på 
rätt sätt. 
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DS7400XiV4 

1. Tryck [Master-PIN][#][0] för att öppna 
programmeringsläget för Master. 

2. Tryck [0] för programmering av PIN-inställningar.  

3. Ange användarnummer (1 - 200). 

4. Ange behörighetsnivå (0 - 6). 

5. Ange tilldelade områden (1 - 8) och tryck [#] eller 
tryck bara [#] för att välja alla områden. 

Exempel: Tryck [3][#] för område 3. 

6. Skriv in PIN-kod (4 - 6 siffror). 

7. Skriv in PIN-koden igen och tryck [#]. 

I display visas “Håll fram kort # tryck #.” 

8. Skriv in den kod som är tryckt på kortets baksida 
och tryck sedan [#]. 

9. Testa alla kort som lagts in för att kontrollera att de 
fungerar på rätt sätt. 

 

 

Användare 1 har behörighet till alla dörrar i 
alla områden. 

3.3.2 Radera ett kort från Centralapparats 
användare 

 

 

Denna procedur raderar bara kortet, inte 
själva användaren, från DACM. Se 
instruktioner gällande aktuell centralapparat 
för att radera en användare. 

Man måste använda knappsats i centralapparat för att 
radera ett kort för Centralapparats användare. 

DS7240V2/DS7220V2 

1. Kontrollera att systemet är frånkopplat (lysdioden 
Till är släckt). 

2. Tryck [#][5][6]. I display efterfrågas din PIN-kod. 

3. Tryck [4]. 

4. Välj ett användarnummer (1 - 32) och tryck [*]. 

 

 

Det går bara att radera kortuppgifter från 
PC-mjukvaran när PC kommunicerar med 
DACM.  

För att kunna återställa programmering från 
prox-läsare med knappsats måste man först 
radera minnet i DACM. Se avsnittet 3.2 
Radera minne i DACM på sidan 14 för mer 
information. 

5. Tryck [0][*] för att radera kortet från DACM. 

DS7400XiV4 

Att radera användares kort och PIN-kod, gör följande: 

1. Tryck [Master-PIN][#][0] för att öppna 
programmeringsläget för Master. 

2. Tryck [0] för programmering av PIN-inställningar. 

3. Ange användarnummer (1 - 200). 

4. När behörighetsnivå efterfrågas, tryck [#] för att 
radera användaren. Detta raderar kortet och PIN-
koden.  

För att endast radera användarens kort, gör följande: 

1. Tryck [Master-PIN][#][0] för att öppna 
programmeringsläget för Master. 

2. Tryck [0] för programmering av PIN-inställningar. 

3. Ange användarnummer (1 - 200). 

4. Ange behörighetsnivå när detta efterfrågas. 

5. Ange tilldelning av område när detta efterfrågas.  

6. Ange användarens PIN-kod när detta efterfrågas. 

7. Tryck [#] när kortnummer efterfrågas för att radera 
användarens kortnummer. 
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3.4 Konfigurera DACM i befintlig 
centralapparat 

I detta avsnitt förklars hur en DACM skall konfigureras 
om den läggs till en befintlig centralapparat.  

•  Lägg till en ny DACM i ett område där det 
redan finns en DACM installerad: Om man 
lägger till en DACM i ett område där det redan 
finns en DACM installerad måste all information 
om kortinnehavare i befintlig enhet skrivas in i den 
nya enheten. Detta kan antingen göras via central-
apparatens knappsats (se avsnitt 3.3.1 Lägg in kort 
för Centralapparats användare på sidan 14) eller med 
PC-mjukvaran (se avsnitt 5.6 Konfigurera användare 
på sidan 32). 

•  Ändring av användares (kortinnehavares) 
tilldelning av område: Om ändringen av 
tilldelningen av en användares område innehåller 
ett nytt område med en DACM installerad, måste 
denna användare läggas till i alla DACM i det nya 
området. För att omedelbart uppdatera alla DACM 
i det nya området, använd knappserien [#][5][6][4] 
på centralapparatens knappsats. Se 3.3.1 Lägg in 
kort för Centralapparats användare på sidan 14. 

•  Användare (kortinnehavare) vid flera 
centralapparater: Om det finns fler 
centralapparater med DACM och du vill att 
användare skall kunna använda ett kort som gäller 
för alla centralapparater, då måste denna 
användares information vara densama i alla 
centralapparater. Till exempel måste användare 5 
vara samma användare 5 med samma 
kortinformation i alla centralapparater. Se Figur 6 
på sidan 16 för mer detaljer.  

Figur 6: Användare vid flera centralapparater 

1 2
3 4
5 6
7 8
9 0

* #
123456

Användare 5
Kort 123456

1 2
3 4
5 6
7 8
9 0

* #
123456

Användare 5
Kort 123456

1 2
3 4
5 6
7 8
9 0

* #
123456

Användare 5
Kort 123456

1

2

3

 
1- Användare 5 vid centralapparat A 
2- Användare 5 vid centralapparat B 
3- Användare 5 vid centralapparat C 

4.0 DACM - handhavande 
I detta avsnitt förklaras ur man skal använda DACM 
för att få passera genom en dörr, till- och frånkoppla 
säkerhetsystemet samt rensa fel- och sabotagelägen. 

4.1 Medge passering 

 

Om du är en Centralapparats användare 
kommer alla giltiga kort eller PIN-koder i 
DACMs område att medge passering 
genom en dörr. När du väl fått ett kort 
kommer endast detta kort att medge 
passering genom dörren.  

1. Håll ett giltigt kort i närheten av prox-läsaren eller 
tryck in din PIN-kod. 

Beroende på DACMs konfiguration kan det krävas 
att du både måste visa kortet och trycka in din 
PIN-kod. Om det krävs att även PIN-kod måste 
användas kommer den röda/gröna lysdioden att 
blinka. 

Från prox-läsaren hörs ett pip och den röda 
lysdioden växlar färg till grönt och DACM 
megdger passering genom dörren. 

2. Öppna dörren och gå genom dörröppningen. 

 

Om dörren hålls öppen längre tid än vad 
som valts vid programmering kommer ett 
felläge att inträffa, under förutsättning att 
tillvalet Lokalt larm vid dörr öppen för länge 
programmerats. Anväd PC-mjukvaran för 
att bestämma denna funktion. Se Tabell 35 
på sidan 45 för mer information. 
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4.2 Rensa fel- och sabotagelägen 
Det finns två typer av fellägen som kan inträffa: Dörr 
öppen för länge eller Dörr forcerad. Reaktionen på 
dessa lägen kan bara bestämmas med PC-mjukvaran. 
Se Tabell 35 på sidan 45 för programmering. 

•  Dörr öppen för länge: Detta felläge inträffar när 
dörren hålls öppen längre tid än vad som angivits 
vid programmering av Dörr öppen-tid.  

•  Dörr forcerad: Detta sabotageläge inträffar när 
dörren öppnas utan att kort, PIN-kod eller 
passerknapp använts, t.ex. om någon bryter upp 
dörren.  

DS7240V2/DS7220V2 

Om DACM utgör en del av byggnadens säkerhets-
system kommer DACM att sända läget till kontroll-
enheten. Från centralapparatens knappsats hörs 
varningsljud och i displayen visas ett felmeddelande 
om dörren hållits öppen för länge eller ett sabotage-
meddelande om dörren forcerats. Båda dessa lägen 
måste rensas (kvitteras) vid DACM och kontrolenhet. 
Centralapparaten sänder också en rapport till 
larmmottagningscentral. 

För att rensa (kvittera) dessa lägen: 

1. Efter det att dörren stängts skall ett giltigt kort visas 
vid läsare (eller giltig PIN-kod tryckas in) för att 
kvittera fel-/sabotageläget i DACM. 

2. Tryck på [Systemåterställning] (eller tryck [#][4][7] 
på centralapparatens knappsats) för att rensa bort 
(kvittera) läget i centralapparaten. 
Centralapparaten kanske även kväver din PIN-kod.  

DS7400XiV4 

Om DACM utgör en del av byggnadens säkerhets-
system kommer DACM att sända läget till kontroll-
enheten. Från centralapparatens knappsats hörs 
varningsljud och i displayen visas ett felmeddelande 
om dörren hållits öppen för länge eller ett sabotage-
meddelande om dörren forcerats. Båda dessa lägen 
måste rensas (kvitteras) vid DACM och kontrolenhet. 
Centralapparaten sänder också en rapport till 
larmmottagningscentral. 

För att rensa (kvittera) dessa lägen: 

1. Efter det att dörren stängts skall ett giltigt kort visas 
vid läsare (eller giltig PIN-kod tryckas in) för att 
kvittera fel-/sabotageläget i DACM. 

2. Tryck in din programmerings-PIN och tryck sedan 
and [Systemåterställning] på centralapparatens 
knappsats för att rensa (kvittera) läget i 
centralapparaten.  

4.3 Rensa (kvittera) ett brandlarm 
DS7240V2/DS7220V2 

Dörrar låses upp endast i det område där ett brandlarm 
aktiverats. 

Vid aktiverat brandlarm befaller centralapparaten alla 
DACM i området att låsa upp sina anslutna dörrar. När 
dessa dörrar åter skall övervakas, tryck [Systemåter-
ställning] eller [#][4][7] på centralapparatens knappsats.  

DS7400XiV4 

Alla dörrar i alla områden låses upp vid aktiverat 
brandlarm.  

Vid aktiverat brandlarm befaller centralapparaten alla 
DACM att låsa upp sina anslutna dörrar. När dessa 
dörrar åter skall övervakas, tryck [Systemåter-ställning] 
på centralapparatens knappsats. 

4.4 Till- och frånkoppla DACMs område 

4.4.1 Tillkoppla DACMs område 

Om DACM utgör en del av byggnadens säkerhets-
system är det möjligt att till- eller frånkoppla område 
tilldelat till DACM via prox-läsare, under förutsättning 
att man är Kontrollenhets användare. Se Användartyper 
på sidan 10 för mer information. 

Tryck [1][#] och håll fram kort vid läsare eller tryck in 
PIN-kod för att tillkoppla tilldelat DACM-område. 

Om säkerhetsystemets centralapparat är en 
DS7400XiV4 och DACMs område har ett 
tillkopplingsläge Endast skalskydd måste området först 
frånkopplas och sedan kan hela området tillkopplas. 

4.4.2 Tvingad tillkoppling av DACMs område 

Med detta tillval komer området att tillkopplas även 
om någon detektor i området står i larm- eller felläge. 
Felande enhet kommer att bortkopplas och kan inte 
aktivera larm när området tvingas att tillkoppla. Skulle 
emellertid larm-/felläget återgå så att enheten åter 
fungerar normalt innan området frånkopplas, kan den 
åter ge skydd på normalt sätt. 

Det går att tvinga ett område att tillkoppla även om 
systemfel finns, t.ex. låg batterispänning eller bortfall av 
matningsspänning, men detta felläge bör snarast 
åtgärdas. 

Tryck [1][#][1][#] och visa sedan kort eller tryck PIN-
kod för att tvinga fram total tillkoppling av området. 

4.4.3 Frånkoppling av DACMs område 

Visa kort eller tryck in PIN-kod vid prox-läsare för att 
koppla från DACMs område. 
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5.0  Mjukvara i DACM 
5.1 Översikt 

 

 

När programmeringsändringar görs i PC-
mjukvaran måste DACM uppdateras 
genom att den PC där programvaran finns 
kopplas upp eller genom att en DTU 
överför ändringarna från PC:n till DACM. 

DACM behöver inte vara kontinuerligt uppkopplad 
mot PC för normalt arbete. 

Använd DTU (extra tillbehör) för att överföra 
programmering från PC till DACM utan att det behövs 
en uppkopplad PC. Se avsnitt 7.0  Dataöverföringsenhet 
(DTU) på sidan 65 för mer information.  

PC-mjukvaran innehåller hela systemets konfiguration 
och kan hantera alla data. 

Mjukvaran i DACM innehåller följande: 

•  Kortinnehavare: Lägg till nya användare samt 
ändra eller radera befintliga användare. 

•  Passerställe: Konfigurera inställningar för DACM 
beträffande upplåsningstider och PIN-koder. 

•  Systeminställningar: Övervakar PC-systemets 
resurser och innehåller flikar under vilka det finns 
inskrivningsfält för att konfigurera DACM-
systemets arbetsfunktioner. 

•  Format och Statistik: Innehåller flikar under vilka 
det finns inskrivningsfält för information om 
korttyp kortanpassning. 

•  Säkerhet: Lägg till nya DACM PC-användare, 
radera befintliga användare, ändra lösenord och 
utför tilldelning av grupper. 

DACM PC-användare kontrollerar och underhåller 
DACM via PC-mjukvaran. Användare 
(kortinnehavare) använder DACM för att kuna 
passera vid platser som övervakas av DACM. 

•  Rapporter: Kan visa och skriva ut olika typer av 
rapporter gällande systemet.  

•  Funktioner: Primärt endast för tekniker. Gör det 
möjligt att tvinga fram nedladdning och anger 
status för DACM samt kan styra dörrar. 

5.2 Installation av mjukvara 
1. Sätt in CD med mjukvaran för DACM i PC:ns 

CD-drive. 

Om mjukvaran inte startar automatiskt, för 
följande: 

a. Klicka på Start längst ner till vänster i fönstret 
i PC:n och välj sedan Kör. 

b. Skriv “x:\setup.exe” i kommandoraden (ersätt  
“x” med bokstaven för din CD-drive). 

2. Klicka på Nästa> när fönsrtet Setup Wizard visas. 

Figur 7: Fönster för Wizard för installation 

 
 

3. läs igenom licensavtalet. För att acceptera 
villkoren, klicka på I accept… och klicka sedan på 
Next>. 

Figur 8: Fönstret för licensavtal 
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4. Välj destinationsmapp där filerna skall installeras. 

Klicka på Next> för att acceptera förvald sökväg, 
C:\Program Files\DACM\. 

För val av annan plats, klicka på Change… och 
ange ny sökväg. Klicka på Next> närdu är klar. 

Figur 9: Fönster för destinationsmapp 

 
Fönstret Setup Wizard Completed visas är 
installationen klar. Klicka på Finish för att avsluta. 

Figur 10: Fönstret för avslutad installation 

 

 

 

Vissa operativsystem kan kräva 
komponenter för Microsoft Data Access för 
att kunna hantera SQL. Om detta krävs 
kommer detta att automatiskt installeras. 
Följ instruktionerna i fönstret när dessa 
visas. 

 

5.3 Start av mjukvaran 

 

När en DACM ansluts till PC-mjukvaran kan 
mjukvaran nedladda information i daatbasen 
till DACM, vilket skriver över befintliga data, 
inklusive kortinformation och 
programmerade inställningar. 

Skriv in kortinformation och gör inställningar 
i PC-mjukvaran inna den ansluts till DACM. 
Dessa data laddas sedan ner till DACM.  

1. Starta mjukvaran genom at klicka på Start → 
Programs → DACM Access Control Module 
eller genom att dubbelklicka på ikonen. 

Fönstret för inloggning visas. 

Figur 11: Fönstret för inloggning 

 
1- Val av användargränssnitt 
2- Fält för DACM PC användarnamn och lösenord 
3- Språkmeny 
4- Knapparna OK och Cancel (Lämna) 

2. Välj språk i Språkmenyn. Se Punkt 1 i Figur 11. 

Mjukvaran visar text på det språk som valts här. 
Det går också att välja språk i Huvudmenyn. Se 
avsnitt 5.4.6 Huvudfönstrets statusrad på sidan 25 för 
mer information. 

Man behöver inte starta om programmet eller 
PC:n för att byta språk. 
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3. Välj användargränssnitt. Se Punkt 2 i Figur 11. 

Välj Windows® Classic om din dator bara har 64 
MB RAM-minne och endast 800 x 600 upplösning 
för skärmen. Välj Graphic Style (XP) om din 
dator arbetar under Windows XP operativsystem. 
Detta senare alternativ gör det enklare att använda 
mjukvaran. 

När ett val är gjort kontrollera mjukvaran att 
använd dator har tillräckliga resurser för att kunna 
utnyttja valt användargränssnitt.  

Figur 12: Windows® Classic användargränssnitt 

 
 

Figur 13: Graphic Style (XP) användargränssnitt 

 
 

4. Skriv in ett DACM PC användarnamn och 
lösenord. Se Punkt 3 i Figur 11. 

Förvalt DACM PC användarnamn är “1,” och 
förvalt lösenord är “1.” DACM PC användarnamn 
och lösenord bryr sig inte om liten eller stor 
bokstav. 

 

Fönstret för inloggningstips visas tillsammans med 
inloggningsfönstret. Detta fönster inehåller förvalt 
användarnamn och lösenord och försvinner 
automatiskt när att annat användarnamn och 
lösenord skrivits in. Man kan också ta bort detta 
fönster permanent genom att klicka i det lilla fältet 
vid “Visa detta vid uppstart”. 

Figur 14: Fönster för inloggningstips 

 
 

5. Klicka på OK för att logga in i programmet. Klicka 
på Cancel (Lämna) för att stänga 
inloggningsfönstret. Se Punkt 4 i Figur 11. 
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5.4 Huvudfönstret 

5.4.1 Översikt 

Anslutna enheter är markerade och dess status visas i 
realtid i huvudfönstret. Man kan styra dörrar direkt 
från detta huvudfönster. Det går bara att sända 
kommandon som är online.  

Figur 15: Huvudfönstret 

 
1- Menyer: Se avsnitt 5.4.2 Menyer på sidan 21 
2- Transaktionsfönster: Se avsnitt 5.4.3 

Transaktionsfönster på sidan 22 
3- Enhetsruta: Se avsnitt 5.4.4 Enhetsruta sidan 23 
4- Knappbricka: Se avsnitt 5.4.5 Symbolbricka på 

sidan 24 
5- Statusrad: Se avsnittet 5.4.6 Huvudfönstrets 

statusrad på sidan 25. 

 

5.4.2 Menyer 

Tabell 3: Huvudfönstrets filmeny 

 
Menyval Beskrivning 
Importera 
kortinnehavare från .csv-
fil 

Importerar information om 
kortinnehavare från en .csv-fil. Se 
avsnitt 5.8.6 Fliken DB-underhåll 
(Databasunderhåll på sidan 50 
för mer information. 

Exportera 
kortinnehavare till .csv-fil

Exporterar information om 
kortinnehavare till en .csv-fil. Se 
avsnitt 5.8.6 Fliken DB-underhåll 
(Databasunderhåll på sidan 50 
för mer information. 

Inställningar för 
Databas-backup 

Öppnar fönstret för inställning av 
tid för Backup. Se avsnitt 5.8.6 
Fliken DB-underhåll 
(Databasunderhåll på sidan 50 
för mer information. 

Återställ databas Söker reda på databasens fil 
backup .mdb. Se avsnitt 5.8.6 
Fliken DB-underhåll 
(Databasunderhåll på sidan 50 
för mer information. 

Avsluta Avslutar programmet. 
 

Tabell 4: Huvudfönstrets konfigurationsmeny 

 
Menyval Beskrivning 
Arbetsgivare Öppnar fönstret för konfiguration av 

arbetsgivare så att uppgifter om 
arbetsgivaren kan skrivas in. Se avsnitt 
5.6.13 Konfiguration av arbetsgivare 
på sidan 39 för mer information. 

Avdelning Öppnar fönstret för konfiguration av 
avdelning så att uppgifter om avdelning 
kan skrivas in. Se avsnitt 5.6.14 
Konfiguration på sidan 40 för mer 
information. 

Kortinnehavare Öppnar fönstret för konfiguration av 
kortinnehavare. Se avsnitt 5.6 
Konfigurera användare på sidan 32 för 
mer information 

System-
inställningar 

Öppnar fönstret för systeminställningar. 
Se avsnitt 5.8 Konfigurera system på 
sidan 47 för mer information. 

Passerställe Öppnar passerställes flik i fönstret för 
konfiguration av passerställe. Se avsnitt 
5.7.3 Fliken Passerställe på sidan 44 
för mer information. 

Behörightesgrupp Öppnar behörighetsgrupps flik i 
fönstret för konfiguration av 
passerställe. Se avsnitt 5.7.5 Flik för 
behörighetsgrupp på sidan 47 för mer 
information. 
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Tabell 5: Huvudfönstrets verktygsmeny 

 
Menyval  Beskrivning 
Test-Wizard Öppnar hjälpredan för test där man 

kan lägga in användarkort och testa 
både hård- och mjukvara. Se avsnitt 
5.5.2 Wizard på sidan 27 för mer 
information. 

Funktion Öppnar funktionsfönstret. Se avsnitt 
5.12 Funktionsfönstret på sidan 62 
för mer information. 

Rensa DTU Tar bort data i dataöverföringsenhet 
(DTU) om den är ansluten till PC där 
denna mjukvara körs. Se avsnitt 7.7 
Rensa DTU på sidan 69 för mer 
information. 

Säkerhet Öppnar fönstret för inställning av 
säkerhet. Se avsnittet 5.10 
Konfigurera säkerhetsinställningar på 
sidan 54 för mer information. 

Format och 
statistik 

Öppnar fönstret för Format och 
statistik. Se 5.9 Format- och 
statistikfönster på sidan 52 för mer 
information. 

 Använd annan 
mjukvara 

Detta är för närvande inte tillgängligt. 

 

Tabell 6: Huvudfönstrets hjälpmeny 

 
Menyval  Beskrivning 
Innehåll, Index, Sökning Öppnar mjukvarans 

hjälpsystem. 
Teknisk support Ger information om kontakter 

för teknisk support. 
Anslut till hemsida Öppnar web-läsare för att 

komma till Bosch Security 
Systems hemsida. 

Om Ger information om version 
och copyright för denna 
mjukvara. 

 

 

 

Det finns inget innehåll i Rapportmenyen. 
Denna punkt öppnar Rapportfönstret när 
den väljs. Se avsnitt 5.11 Visa och skriv ut 
rapporter på sidan 58 för mer information. 

 

5.4.3 Transaktionsfönster 

Transaktionsfönstret visar alla transaktioner i systemet 
märkta med datum och klockslag. 

Figur 16: Transaktionsfönstret 

1- Kolumnrubriker 
2- Transaktioner 
3- Åtgärdsknappar (se Tabell 7) 

Alla transaktioner är färgkodade: 

•  Gröna: giltiga passeringar 

•  Röda: passering nekad (tappat eller stulet kort) 
eller meddelanden om dörrlarm 

•  Gula: varningsmeddelanden 

•  Vita: systemmeddelanden 

För att rensa listan över transaktioner, dubbelklicka 
inne i fönstret. 

När transaktionsfönstret är fullt visas åtgärdsknapparna 
i det nedre högra hörnet av transaktionsfönstret. 
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Se Tabell 7 för beskrivning av knappar. 

Tabell 7: Transaktionsfönstrets åtgärdsknappar 

 
Knapp  Knapp-

namn 
Beskrivning 

 
Stopp Klicka på denna knapp för att stoppa 

alla inkommande transaktioner från 
uppkopplade DACM. Transaktioner 
tas emot igen vid klick på  Spela upp. 

 
Paus Klicka på denna knapp för att göra en  

temporär paus för alla inkommande 
transaktioner från uppkopplade 
DACM. Förvald paustid är 5 minuter. 
Se avsnitt 5.8.7 Fliken för Allmänna 
inställningar på sidan 51 för att ändra 
denna tid. 

 
Spela 
upp 

Klicka på denna knapp för att åter  
hamta transaktioner från uppkopplade 
DACM och mjukvaran. Klicka på 
knappen efter Stopp eller Paus. 

För att visa delvis dold information, klicka på kanten 
till en kolumnrubrik och dra kolumnen så att den 
förlängs eller kortas ner, allt enligt önskemål. 

Under kolumnrubriker ges följande information: 

•  Tid 

•  Meddelande 

•  Plats 

•  Kortinnehavare 

•  Kort-/PIN-nummer 

•  Operatör 

Man kan bestämma det antal transaktionsrader som 
skall visas i transaktionsfönstret under fliken för 
allmänna inställningar. Se avsnitt 5.8.7 Fliken för 
Allmänna inställningar på sidan 51 för mer information. 
Förvalt värde är 100. Om man ökar detta antal krävs 
det mer av PC:ns minne.  

5.4.4 Enhetsruta 

Enhetsrutan visar data i realtid för de enheter som 
ligger uppkopplade (online) mot mjukvaran. 

Figur 17: Enhetsruta 

 
1- Identifikationsfönster: Detta område visar den 

senaste användaren som passerade dörren. Om 
det finns ett foto av användaren visas det i detta 
fönster. Se “Foto” i Tabell 17 på sidan 34 för 
instruktioner hur man lägger till användares foto. 

2- Enhetslista: Detta område visar alla enheter som 
är kända för mjukvaran. Ett markerat namn betyder 
att enheten i nuläget är uppkopplad (online) mot 
mjukvaran. Det går bara att sända kommandon till 
uppkopplade enheter. Endast en enhet i taget kan 
vara uppkopplad mot mjukvaran. 

3- Åtgärdsknappar: I detta område finns knappar 
som kan utöra kommandon som sänds till 
uppkopplad enhet. Kommandon som är skuggade 
används inte och kan därför inte sändas till 
enheten. Se Tabell 8 för beskrivning av 
knapparna. 
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Tabell 8: Åtgärdsknappar i enhetsrutan 

 
Knapp Knapp-

namn 
Beskrivning 

 
Normalt 
läge 

Klicka på denna knapp för att 
ställa uppkopplad DACM i 
standard funktionsläge. 

 
Hög- 
säkerhet 

Klicka på denna knapp för att 
ställa uppkopplad DACM i 
högsäkerhetsläge. Klick a på 
annan knapp för att DACM skall 
lämna detta läge. 
Endast användare med 
högsäkerhetsprivilegier kan 
passera dörren när DACM står i 
högsäkerhetsläge. 
Användare med högsäkerhets-
privilegier kan ställa DACM i 
detta läge genom att hålla fram 
kortet fyra gånger vid prox-
läsare. Genom att åter visa fram 
kortet fyra gånger lämnar DACM 
högsäkerhetsläget. 
Använd fliken Lägesinställningar 
för att bestämma högsäkerhets-
privilegier för kortinnehavare. Se 
avsnitt 5.6.8 Flik för 
Lägesinställningar på sidan 36 
för mer information. 

 
Dörr olåst Klicka på denna knapp för att 

permanent låsa upp dörren. 
Klicka på en annan knapp för att 
DACM skall lämna detta läge.  
Användare med lås upp-
privilegier kan låsa upp dörr 
genom att hålla fram kortet två 
gånger vid prox-läsare. Genom 
att åter visa fram kortet två 
gånger lämnar DACM det 
upplåsta läget. 
Använd fliken Lägesinställningar 
för att bestämma lås upp-
privilegier för kortinnehavare. Se 
avsnitt 5.6.8 Flik för 
Lägesinställningar på sidan 36 
för mer information. 

 
Lås Klicka på denna knapp för att 

permanent låsa dörren. 
Användare kan inte låsa upp 
dörren när DACM står i detta 
läge, men Utknapp, om sådan är 
ansluten, fungerar fortfarande. 

 

 

Tabell 9: Åtgärdsknappar i enhetsrutan (forts.) 

 
Knapp Knapp-

namn 
Beskrivning 

 

Öppna 
dörr 

Klicka på denna knapp för att låsa 
upp dörren under den tid som valts 
som standard Lås upp-tid under 
fliken Passerställe. Se Tabell 33 på 
sidan 45 för mer information. 

 

Rensa 
larm 

Klicka på dena knapp för att ta bort 
dörrelaterade latm som Dörr forcerad 
och Dörr öppen för länge.  

 
Avsluta 
program 

Klicka på denna knapp för att avsluta 
denna programmjukvara. 

5.4.5 Symbolbricka 

Symbolbrickan innehåller symboler, som när man 
klickar på någon av dessa öppnar andra fönster som 
finns i denna mjukvara. 

Tabell 10: Beskrivning av symbolbrickan 

 
Symbol Symbol-

namn 
Beskrivning 

Kort-
innehavare 

Klicka på denna symbol för att 
öppna Kortinnehavares fönster. Se 
avsnitt 5.6 Konfigurera användare 
på sidan 32 för mer information. 

Passer-
ställe 

Klicka här för att öppna fliken för 
Passerställe i fönstret för konfigura-
tion av passerställe. Se avsnitt 5.7.3 
Fliken Passerställe på sidan 44 för 
mer information. 

Systemin-
ställningar 

Klicka här för att öppna fönstret för 
Systeminställningar. Se avsnitt 5.8 
Konfigurera system på sidan 47 för 
mer information. 

Format och 
statistik 

Klicka här för att öppna fönstret för 
Format och statistik. Se avsnitt 5.9 
Format- och statistikfönster på 
sidan 52 för mer information. 

Säkerhet 

Klicka här för att öppna fönstret för 
Säkerhetsinställningar. Se 5.10 
Konfigurera säkerhetsinställningar 
på sidan 54 för mer information. 

Rapporter 

Klicka här för att öppna Rapport-
fönstret. Se avsnitt 5.11 Visa och 
skriv ut rapporter på sidan 58 för 
mer information. 

Funktion 

Klicka här för att öppna Funktions-
fönstret. Se avsnitt 5.12 
Funktionsfönstret på sidan 62 för 
mer information. 
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5.4.6 Huvudfönstrets statusrad 

I huvudfönstrets statusrad visas information i realtid 
om aktuellt arbete online. 

Figur 18: Huvudfönstrets statusrad 

 
1- Online/Offline: I detta fält visas “Online” om en 

enhet i nuläget är uppkopplad mot PC. Fältet visar 
“Offline” om ingen enhet är uppkopplad. Det går 
att ändra databasens inställningar om en enhet 
skall vara online eller offline. 

2- Användare: I detta fält visas den användare som 
för tillfälet är inloggad till mjukvaran. DACM PC-
användare underhåller databaserna i DACM via 
denna mjukvara. 

3- DACM: I detta fält anges den enhetstyp som för 
närvarande är uppkopplad mot mjukvaran. 

4- Datum/Klockslag: I detta fält visas aktuellt datum 
och klockslag. 

5- Nedladdning krävs: I detta fält visas ett 
meddelande om nedladdning av databas till en 
DACM krävs. Om meddelandet visas, 
dubbelklicka på ikonen för att öppna fönstret med 
Lista över nedladdningar som krävs. Se Figur 19 
för mer information. 

6- Språkmeny: Dubbelklicka på glob-ikonen för att 
välja språk. Mjukvaran kommer att visa texter på 
valt språk. 

 

 

Figur 19: Fönster med lista över nedladdningar 
som krävs 

 
1- Lista över passerställen: Här visas en lista över 

de områden där alla passerställen behöver 
nedladdning av databas. 

2- Gå till Nedladdning: Klicka här för att öppna 
Funktionsfönstret. Koppla upp enheterna som 
visas i detta fönster för att uppdatera dem. Se 
Tabell 53 på sidan 63 för mer information. 

3- Skriv ut: Klicka här för att skriva ut fönstrets lista. 

4- Stäng: Klicka på denna knapp för att stänga 
fönstret utan att någonting skall göras. 

Det går även att använda en DTU för att nedladda 
förändringar i databaser till DACM. Se avsnitt 7.4 
Uppdatera en DACM på sidan 68 för mer information. 
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5.5 Wizards (medhjälpare) 
I mjukvaran finns s.k. Wizards som hjälper till att 
utföra olika uppgifter genom instriktioner steg för steg. 

5.5.1 Wizard för ny enhet 

Använd denna Wizard för att lägga in nya enheter I 
mjukvaran, eller för att ersätta befintliga. Wizard för 
nya enheter känner automatiskt igen en ny enhet i 
samma ögonblick de kopplas upp mot PC där 
mjukvaran körs. 

1. Klicka på Lägg till för att lägga till nya enheter. 
Klicka på Ersätt för att ersätta befintlig enhet. 

Figur 20: Fönster för att Lägga till/Ersätta enhet 

2. Välj om PIN-kod skall användas eller ej. Välj Ja 
för “Endast PIN eller Kort+PIN” om du vill att 
DACM skall samarbeta med säkerhetssystemets 
kontrollenhet. Klicka sedan på Nästa. 

- Ja: Välj detta om endast PIN-kod, eller kort + 
PIN-kod skall. Även bricka kan användas. 

- Nej: Välj detta om endast kort skall användas.  

Figur 21: Fönster för PIN-koder 

3. Välj arbetsläge. Välj “Endast kortläsare” om 
DACM skall arbeta med säkerhetssystemets 
kontrollenhet. Klicka sedan på Nästa. 

Figur 22: Fönster för standard arbetsläge 

 
- Endast PIN: Välj detta om DACM bara skall 

känna igen intryckningar av PIN-koder. Kort 
ocj brickor kan inte användas med detta val. 

- Endast kortläsare: Välj detta om DACM bara 
skall känna igen ett kort eller PIN-kod för 
användare som saknar kort. Om DACM ställs 
i högsäkerhetsläge som förval måste en PIN-
kod användas tillsammans med ett kort. Se 
avsnitt 5.4.4 Enhetsruta på sidan 23 för mer 
information om högsäkerhetsläge. 

- Kort + PIN: Välj detta om DACM skall kräva 
både kort och PIN-kod för att medge 
passering. 
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4. Ange ett namn för passerstället och klicka på OK.  

Figur 23: Fönster för passerställets namn 

5.5.2 Wizard för test 

Använd denna Wizard för att automatiskt bestämma 
kortformat och för att utföra kompletta hård- och 
mjukvarutester. 

Funktionerna högsäkerhet och lås upp dörr används för 
kort under test. 

1. För att starta Wizard för test: 

- I huvudfönstret, välj Verktyg→Test-Wizard, 
eller 

- I fönstret för Systeminställningar, klicka på 
fliken för Wizard för test. 

2. Välj ett kort att testa. 

3. Skriv in det nummer som finns tryckt på kortet i 
fältet för Kortnummer och klicka på Nästa. 

Figur 24: Test-Wizard –  Ange kortnummer 

 

 

4. Klicka på Nästa om Wizard för test lyckats 
kommunicera med DACM.  

Figur 25: Test-Wizard – DACM OK 

 
Omt Wizard för test inte kan kommunicera med 
DACM, kontrollera anslutningen mellan PC och 
DACM. Se Figur 87 på sidan 65 för information 
om anslutning. 

5. Visa testkortet för prox-läsaren. 

Figur 26: Test-Wizard – Visa kort 
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Test-Wizard verifierar nu kortformatet, kortnumret 
och anläggningskoden.  

6. Klicka på Nästa  för att fortsätta. 

Figur 27: Test-Wizard – Kortinformation 

 
 

Test-Wizard konfigurerar nu kortformat, 
kortinnehavare och passerställe. Mjukvaran sander 
sedan denna information till DACM. 

Figur 28: Test-Wizard – Konfiguration 

 
 

 

7. Visa vid uppmaning testkortet för prox-läsaren. 

Figur 29: Test-Wizard – Hårdvarutester 

 
 

Wizard för test utför nu felar hårdvarutester. Visa 
testkortet vid prox-läsare för att påbörja 
hårdvarutesten.  

Se Tabell 11 för beskrivning över tester. 

Tabell 11: Test-Wizard Hårdvarutester 

 
Testnamn Beskrivning 
Lås upp dörr Visa testkortet vid läsare en gång för att 

låsa upp dörren. Lysdioden i DACM lyser 
grönt med fast sken under fem sekunder. 

Högsäkerhets-
läge 

Visa testkortet vid läsare fyra gånger för 
att starta högsäkerhetsläge. Lysdioden i 
DACM blinkar rött fyra gånger var femte 
sekund. 

Normalt läge Visa testkortet vid läsare fyra gånger 
igen för att lämna högsäkerhetsläget. 
Lysdioden i DACM blinkar grönt fyra 
gånger var femte sekund. 

Dörr upplåst 
(hållande) 

Visa testkortet vid läsare två gånger för 
att låsa upp dörren permanent. 
Lysdioden i DACM blinkar grönt två 
gånger var femte sekund. 

Dörr låst Visa testkortet vid läsare två gånger för 
att låsa dörren igen. Lysdioden i DACM 
blinkar grönt var femte sekund. 

8. Klicka på Nästa när hårdvarutesterna är klara. 
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9. Klicka på Kommandoknappen för att utföra 
mjukvarutester. Klicka på Nästa när alla fem 
testerna är klara. 

Figur 30: Test-Wizard – Kommandotester 

 
Vid slutet av Kommandotester kan man skriva ut 
testresuktatet och sedan radera testkortet. 

Figur 31: Test-Wizard – Testresultat 

 
10. Klicka på Sluta för att stänga fönstret över 

testresultat. 

Ett sista fönster öppnas och i detta går det nu att 
lägga till kortinnehavare eller passerställen i 
DACM. 

Figur 32: Test-Wizard – System OK 

 
11. Click OK to exit from the Test Wizard. 

5.5.3 Wizard för konfiguration av kortformat 

Använd denna Wizard för att lägga till nya 
anläggningskoder eller kortformat. 

1. För att starta Wizardf för konfiguration av 
kortformat: 

- I fönster för konfiguration av kortinnehavare, 
välj Wizards→Wizard för nytt format, eller 

- Under fliken för Kortanpassning i fönstret för  
Format och statistic, klicka på Wizard för nytt 
format. 

2. Ange om det nya kortformatet är känt eller inte. 

Figur 33: Wizard för nytt format 

- Om du inte vet kortformatet, välj Automatiskt 
och klicka på Nästa. DACM känner 
automatiskt av kortformatat. Fortsätt sedan 
enligt följande steg: 

a. Kontrollera att DACM är uppkopplad mot 
PC och klicka sedan på Nästa. 

b. Visa vid uppmaning ett kort vid prox-
läsaren. 

c. Ange ett namn för det nya kortformatet 
och klicka sedan på Nästa. 

d. Klicka på Sluta för att spara det nya 
kortformat. 

- Om kortformatet är känt, välj Manuell och 
klicka på Nästa. Fortsätt sedan enligt följande: 

a. Välj ett kortformat och skriv sedan in en 
anläggningskod. Klicka på Nästa. 

b. Skriv in ett namn för det nya kortformatet 
och klicka sedan på Nästa. 

c. Klicka på Sluta för att spara det nya 
kortformat. 
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5.5.4 Wizard för nya kort 

Använd denna Wizard för att skriva in nya användare. 

1. För att starta Wizard för att lägga till nya kort: 

- I fönstret för Konfiguration av kortinnehavare, 
välj Wizards→Wizard för nya kort, eller 

- Under fliken för huvudinställningar i fönstret 
för Konfiguration av kortinnehavare, klick på 
Lägg till-Wizard. 

Figur 34: Wizard för nya kort 

 
2. Ange numret tryckt på kortet i Startrutan. 

Om du vill lägga till flera kort i en klump, ange det 
lägsta kortnumret i startrutan och det högsta 
numret i slutrutan. 

3. Välj ett av följande tillval om detta behövs. Se 
Tabell 12 för beskrivning av tillvalen. 

 

Tabell 12: Val i Wizard för nya kort 

 
Tillval Beskrivning 
Förnamn Skriv in användarens förnamn i detta fält 

med maximalt 30 tecken. 
Familjenamn Skriv in användarens familjenamn i detta 

fält med maximalt 30 tecken. 
PIN-kod Endast DACM-användare. Ange 

användarens PIN-kod i detta fält. Kodens 
längd avgörs av inställning av kodlängd. 
Se avsnitt 5.8.7 Fliken för Allmänna 
inställningar sidan 51 för mer detaljer. 

Avdelning Välj en avdelning i detta fält. 
Kortstatus Välj en kortstatus från listan. 
Högsäkerhets-
kort 

Välj detta fält för att tillåta att användaren 
kan passera en dörr med DACM i 
högsäkerhetsläge. Detta val gäller för 
alla DACM i tilldelad behörighetsgrupp. 

Tillåt att 
bestämma 
Upplåst dörr 
(hållande) 

Välj detta fält för att tillåta att användaren 
kan permanent låsa upp dörr. Detta val 
gäller för alla DACM i tilldelad 
behörighetsgrupp. Visa giltigt kort två 
gånger vid prox-läsare för att låsa upp 
dörren permanent (hållande). 

Tillåt att 
bestämma 
högsäkerhets-
läge 

Välj detta fält för att tillåta att användaren 
kan ställa DACM i högsäkerhetsläge. 
Visa giltigt kort fyra gånger vid prox-
läsare /keypad för att välja 
högsäkerhetsläge. 

Utökad 
(förlängd) Dörr 
öppen-tid 

Välj detta fält för att tillåta att användaren 
kan låsa upp dörr den tid som valts som 
passerställets utökade tid under fliken 
för passerställe. Se Tabell 33 på sidan 
44 för mer information. 

Utlämnings-
datum 

Välj ett datum i detta fält som anger när 
kortet lämnades ut till användaren. Som 
förval anges aktuell dags datum. 

 

 

När man lägger in nya användare i klump 
kommer valda tillval att gälla för alla 
användarna. Om till exempel att förnamn 
anges för den första användaren får alla 
andra användare samma förnamn. Välj varje 
användare under fliken för Huvudinställ-
ningar och ändra dessa felaktigat 
dubblerade tillval under Huvudinställningar 
och fliken för Inställning av läge. 

4. Välj en behörighetsgrupp från listan över Behörig-
hetsgrupper. Genom att välja Alla gör detta att 
användare kan passera genom dörrar som styrs av 
alla DACM, inklusive de läggs till i framtiden. 

5. Klicka på Lägg till för att lägga in mya användare 
i databasen och avsluta denna Wizard. 
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5.5.5 Wizard för ersättning av kort 

Denna Wizard överför användardata till ett nytt kort. 

1. Klicka på användare i Användarlistan i fönstret för 
Konfiguration av kortinnehavare. 

Figur 35: Lista över användaruppgifter 

1- Lista över användaruppgifter 

2. För att starta Wizard för ersättning av kort: 

- I fönstret för Konfiguration av kortinnehavare, 
välj Wizards→Ersättt, eller 

- Under fliken för Huvudinställningar i fönstret 
för Konfiguration av kortinnehavare, klicka på 
Wizard för ersättning av kort. 

3. Välj kortstatus i fältet för Ändra kortstatus. Klick 
sedan på Nästa. 

Figur 36: Ersättnings-Wizard – Ändra kortstatus 

1- Fältet för Ändra kortstatus 

 

4. Skriv in det nya kortets nummer i fältet för Nytt 
kortnummer och ange det tryckta numret på kortet 
i fältet Tryckt nummer. Klicka sedan på Nästa. 

Använd fältet tryckt nummer för att skriva in 
kortets tryckta nummer om detta inte är detsamma 
som det programmerade numret. 

5. Klicka vid uppmaning på Ja för att fortsätta med 
ersättningen. 

Figur 37: Ersättnings-Wizard – Bekräftelse 

 
Wizard för ersättning av kort ersätter det gamla 
kortet med det nya och uppdaterar databasen i 
DACM. 
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5.6 Konfigurera användare 

5.6.1 Översikt 

I fönstret för Konfiguration av kortinnehavare finns 
följande flikar: 

•  Huvudinställningar 

•  Annan info 

•  Lägesinställningar 

•  Personalinfo 

•  Fordonsinfo 

För att öppna fönstret för Konfiguration av 
kortinnehavare: 

•  Välj Konfiguration→Kortinnehavare i 
huvudskärmen, eller 

•  Klicka på Kortinnahavare ( ). 

Figur 38 visar vissa gemensamma punkter som visas i 
detta fönster oavsett vilken flik som valts. 

Figur 38: Fönster Konfiguration av kortinnehavare

 
1- Kortinnehavares konfigurationsmenyer: Se 

5.6.2 Menyer för konfiguration av kortinnehavare 
2- Lista över användaruppgifter: Se avsnitt 5.6.4 

Lista över användaruppgifter på sidan 33 
3- Användarruta: Se avsnitt 5.6.3 Användarruta på 

sidan 33 
4- Datum/Klockslag: I detta område visas aktuellt 

datum och klockslag. 
5- Meddelanderad: Se avsnitt 5.6.5 Meddelanderad 

på sidan 33) 

 

5.6.2 Menyer för konfiguration av kortinnehavare 

Tabell 13: Filmeny 

 
Menyval Beskrivning 
Skriv ut - Nuvarande kortinnehavares 

detaljer: Skriver ut detaljer om vald 
kortinnehavare som de angivits i 
fönstret för Konfiguration av 
kortinnehavare. 

- Rapport: Öppnar  Rapportfönstret. 
Se avsnitt 5.11 Visa och skriv ut 
rapporter på sidan 58 för mer 
information. 

Stäng Stänger fönstret för Konfiguration av 
kortinnehavare. 

 

Tabell 14: Wizards Meny 

 
Menyval Beskrivning 
Wizard för nytt 
format 

Öppnar Wizard för Konfiguration av 
kortformat. Se avsnittet 5.5.3 Wizard på 
sidan 29. 

Wizard för nya 
kort 

Öppnar Wizard för nya kort. Se avsnitt 
5.5.4 Wizard på sidan 30. 

Exportera 
kortinnehavare 

Exporterar information om 
kortinnehavare till en .csv-fil. Se 5.8.6 
Fliken DB-underhåll (Databasunderhåll 
på sidan 50 för mer information. 

Importera 
kortinnehavare  

Importerar information om 
kortinnehavare från en .cvs-fil. Se avsnitt 
5.8.6 Fliken DB-underhåll 
(Databasunderhåll på sidan 50 för mer 
information. 

Ersätt Öppnar Wizard för ersättning av kort. Se 
avsnitt 5.5.5 Wizard för ersättning av 
kort på sidan 31. 

 

Tabell 15: Verktygsmeny för Konfiguration av 
kortinnehavare 

 
Menyval Beskrivning 
Kortdiagnostik Öppnar fönstret för kortdiagnostk. Se 

avsnitt 5.6.11 Kortdiagnostik på sidan 
38. 
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5.6.3 Användarrutan 

I Användarrutan kan man skriva in nya användar-
uppgifter, spara ändringar eller radera befintliga 
användaruppgifter. 

Figur 39: Användarrutan 

 
1- Identifikationsfönster 
2- Bläddraknappar 
3- Åtgärdsknappar 

•  Identifikationsfönster: I detta fönster visas 
användarens foto, namn och kortnummer.  

•  Bläddra- och Åtgärdsknappar: Se Tabell 16 för 
beskrivningar. 

Tabell 16: Användarrutans knappar 

 
Knapp Beskrivning 

 
Klicka på denna knapp för att komma längst ner i 
listan över användaruppgifter. 

 
Klicka på denna knapp för att stega nedåt i listan 
över användaruppgifter en uppgift i taget. 

 
Klicka på denna knapp för att komma längst upp 
i listan över användaruppgifter. 

 
Klicka på denna knapp för att stega uppåt i listan 
över användaruppgifter en uppgift i taget. 

 

Klicka på denna knapp för att lägga in nya 
användaruppgifter. 

 

Klicka på denna knapp för att radera 
användaruppgifter. 

 

Klicka på denna knapp för att spara nya 
användaruppgifter eller ändringar som gjorts i 
tidigare uppgifter. 

 

Klicka på denna knapp för att lämna tidigare 
utförd åtgärd utan att spara. 

 

Klicka på denna knapp för att stänga fönstret för 
Konfiguration av kortinehavare. 

5.6.4 Lista över användaruppgifter 

I denna lista finns alla befintliga användares uppgifter. 
Denna lista visas under alla flikar i fönstret för 
Konfiguration av kortinnahavare utom under fliken 
Lägesinställningar. 

Figur 40: Lista över användaruppgifter 

 

Klicka var som helst i en rad för att välja en användar-
uppgift innan ändring eller radering skall göras.  

5.6.5 Meddelanderad 

På vänstra sidan i detta område anges vilka fält som 
måste fyllas i. På högra sidan visas genvägar till att 
skriva ut detaljer för vald användare. Dubbelklicka på 
skrivarsymbolen för att skriva ut denna rapport. 

Andra flikar kopplar in extra funktioner eller ger 
ytterligare information. 

5.6.6 Flik för huvudinställningar 

Använd fliken för huvudinställningar för att skriva in 
information i nya användaruppgifter eller ändra eller 
radera befintliga användaruppgifter. 

De fält som måste fyllas i är gulmarkerade. DE fält som 
inte är gulmarkerade kan fyllas i om så önskas. 

Figur 41: Flik för huvudinställningar 
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1. Klicka på Lägg till för att lägga till nya användar-
uppgifter eller välj en användaruppgift i listan som 
skall ändras (se Figur 40 på sidan 33). 

2. Skriv in den information som krävs. Se Tabell 17 
och Tabell 19 för beskrivningar av falt och knappar 
under fliken för Huvudinställningar. 

Tabell 17: Fält - Fliken Huvudinställningar 

 
Fält Beskrivning 
Kortnummer 
(krävs) 

Skriv in kortnumret (max 10 siffror). 

Tryckt 
(stansat) 
nummer 

Skriv in kortets tryckta (stansade) nummer 
(max 20 siffror).  Detta stansade nummer 
är oftast samma som kortets nummer. 
Ibland kan dock det nummer som 
programmerats för kortet vara annat än 
detta stansade nummer. Använd detta fält 
för att hålla ordning på stansade numret. 

Smeknamn Skriv in användarens smeknamn 
(max 30 tecken). 

Förnamn Skriv in användarens förnamn 
(max 30 tecken). 

Mellannamn Skriv in användarens mellannamn 
(max 30 tecken). 

Familjenamn Skriv in användarens efternamn 
(max 30 tecken). 

Initialer Skriv in användarens initialer 
(max 10 tecken). 

Användar-
nummer 

Endast för kontrollenhets användare. Ange 
här kontrollenhetens användarnummer så 
att användaren kan knytas till rätt användar-
uppgifter. Användaren måste finnas i 
kontrollenheten så att han/hon kan länkas 
till rätt användaruppgifter. 

Anställning Välj kortinnehavarens anställningsstatus. 
Se avsnitt 5.6.13 Konfiguration av 
arbetsgivare på sidan 39 för mer 
information. 

Avdelning Välj användarens avdelning. Se avsnitt 
5.6.14 Konfiguration på sidan 40 för mer 
information. 

Jobbtitel Skriv in användarens titel (max 20 tecken). 

 

 

Tabell 18: Fält - Fliken Huvudinställningar (forts.) 

 
Fält Beskrivning 
Behörighets-
grupp 
(krävs) 

Välj behörighetsgrupp för användaren.  En 
behörighetsgrupputgörs av ett antal dörrar. 
Användaren har behörighet att passera vid 
dörrar som ingår i tilldelad behörighets-
grupp. Två grupper är fasta och kan ite 
raderas: Alla och Ingen. Välj Alla för att ge 
användaren behörighet att passera alla 
dörrar i systemet, de som finns nu och de 
som kan tillkomma i framtiden. Välj Ingen 
för att neka passering vid alla dörrar. Detta 
val gör i praktiken kortet obrukbart. Se 
avsnitt 5.7.5 Flik för behörighetsgrupp på 
sidan 47 för att lägga in eller ändra 
behörighetsgrupper. 

Korttyp Enligt förval används inte denna lista. För 
att välja andra korttyper, klicka på fliken för 
Allmänna inställningar i fönstret för 
Systeminställningar och klicka på Flera 
format i val mellan Flera/Ett kortformat. Se 
avsnitt 5.8.7 Fliken för Allmänna 
inställningar på sidan 51 för mer 
information. 

Kortstatus Välj en status för användarens kort: Aktivt, 
Förstört, Inaktivt, Förlorat, Stulet eller 
Spärrat. Kortet kan bara fungera om dess 
status är Aktivt. 

PIN-kod Endast för DACM-användare. Ange en 
PIN-kod med 3 – 8 siffrors längd. Förvald 
längd är fyra siffror. Se avsnitt 5.8.7 Fliken 
för Allmänna inställningar på sidan 51 för 
information om hur man ändrar PIN-kodens 
längd. Detta fölt krävs om systemet skall 
använda PIN-koder. Se avsnitt 5.7.3 Fliken 
Passerställe på sidan 44 för mer 
information. Om man väljer Kort + PIN 
måste användaren visa ett giltigt kort vid 
prox-läsaren och sedan trycka in sin PIN-
kod.  
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Tabell 19: Flikknappar under Huvudinställningar 

 
Knapp Beskrivning 

 

Klicka på denna knapp för att lägga till ett 
digitalt foto på vald användare. Mjukvaran kan 
hantera bildformat av typ .jpg, .gif och .bmp. 
Fotot visas i Användarrutans identifikations-
fönster (se Figur 39 på sidan 33) när 
användaren visar sitt kort vid en prox-läsare.  

 

Klicka på denna knapp för att öppna Wizard 
för nya kort. Se avsnitt 5.5.4 Wizard på sidan 
30 för mer information. 

 

Klicka här för att öppna Wizard för ersättning 
av kort. Se avsnitt 5.5.5 Wizard på sidan 31 
för mer information. 

 

Klicka här för att öppna fönstret för 
Kortdiagnostik. Använd detta fönster för att 
avgöra varför ett kort inte medges behörighet 
vid en dörr. Se avsnitt 5.6.11 Kortdiagnostik 
på sidan 38 för mer information. 

3. Klicka på Spara för att spara dina inskrivningar. 

5.6.7 Fliken Övrig info 

Använd fliken för Övrig info för att komma åt mer 
information om vald kortinnehavare. 

Figur 42: Fliken Övrig info 

 
1. Välj en användaruppgift från Lista över 

användaruppgifter för att ändra befintliga 
användaruppgifter (se Figur 40 på sidan 33). 

2. Ange all information som krävs. Se Tabell 20 för 
beskrivningar om fält i Övrig info. 

Tabell 20: Fältflikar för Övrig Info 

 
Fält namn Beskrivning 
Tidigare kort Denna lista som bara kan läsas visar 

tidigare kort som tilldelats vald användare 
och anledningen varför dessa kort inte 
längre används. 

Totalt antal 
kort 

Denna fält som bara kan läsas visar det 
totala antalet kort tilldelade vald användare.

Utlämnings-
datum 

Denna fält visar det datum när kortet 
överfördes till DACM. Klicka på pilen för att 
öppna en kalender. 

Arbetsgivare Denna lista visar vald användares arbets-
givare. Använd listan för att spara arbets-
givares namn om dörren styrd av DACM 
används av många företag, eller om det 
finns flera underleverantörer i området. 
Klicka på pilen Nedåt för att välja arbets-
givare. Se avsnitt 5.6.13 Konfiguration av 
arbetsgivare på sidan 39 för att lägga till, 
ändra eller radera arbetsgivare i listan. 

Rapportera 
till 

Ange namnet på användarens chef i fältet. 

Anställnings- 
datum 

Detta fält anger när användaren blev 
anställd. Skriv in datum eller klicka på pilen 
för att öppna en kalender. 

Kontrakts 
varaktighet 

Om vald användare är underleverantör, 
ange det antal månader som kortet 
förväntas behöva användas. 

Telefon-
nummer 

Ange det viktigaste telefonnumret där 
användaren kan nås (max 30 tecken). 

Växelsiffror Ange vald användares växelsiffror (max 50 
tecken). 

Fax nr. Ange vald användares fax-nummer (max 30 
tecken). 

3. Klicka på Spara för att spara inskrivningar. 
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5.6.8 Flik för Lägesinställningar 

Använd fliken för lägesinställningar för att ändra läge 
för vald kortinnehavare vid passerställe. 

Figur 43: Flik för Lägesinställningar 

 
 

1. Välj användaruppgift från Lista över 
användaruppgifter (se Figur 40 på sidan 33). 

2. Välj fliken Lägesinställningar. 

3. För att ändra inställning: 

- Klicka på en cell för att ändra inställning 
endast i den cellen. 

- Klicka till vänster om en rad för att ändra 
inställningarna i hela raden (använd knapparna 
Ändra alla till Ja eller Ändra alla till Nej). 

- Klicka på ett kolumnnamn för att ändra 
inställningarna för alla celler i vald kolumn 
(använd knapparna Ändra alla till Ja eller 
Ändra alla till Nej). 

Se Tabell 21 för beskrivning av Tillval för fliken 
Lägesinställningar. 

  

Tabell 21: Flik för Tillval för lägesinställningar 

 
Tillval Beskrivning 
Högsäk. Välj Ja för att användaren skall medges 

passering vid dörr när DACM står i 
högsäkehetsläge. 

Ökad tid Välj Ja för att användaren skall medges 
passering vid dörr under den tid som angivits 
som Utökad (förlängd) tid under fliken för 
Passerställe. Se Tabell 33 på sidan 45 för 
mer information. 

Välj 
Högsäk. 

Välj Ja för att användaren skall kunna välja 
högsäkerhetsläge genom att visa sitt kort fyra 
gånger vid prox-läsare. 
Om samma kort visas fyra gånger igen 
avslutas högsäkerhetsläget.  

Välj 
hållande 

Välj Ja för att användaren skall kunna 
permanent låsa upp en dörr genom att visa 
sitt kort två gånger vid prox-läsaren. 
Om samma kort visas två gånger igen låses 
dörren. 

5.6.9 Fliken för personliga info 

Använd fliken Personliga info för att skriva in personlig 
information om vald användare. 

Figur 44: Fliken Personliga info 

 
 

1. Välj en användare från Lista över 
användaruppgifter (se Figur 40 på sidan 33).
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Skriv in den information som krävs. Se Tabell 22 
för beskrivningar om fälten under fliken Personliga 
info. 

Tabell 22: Fält i fliken Personliga info 

 
Fältnamn Fältnamn 
Födelse-
datum 

Födelse-datum 

Ålder Ålder 
Kön Kön 
Adress Adress 
Ort Ort 
Län Län 
Land Land 
Postnr. Postnr. 
Hem-telefon Hem-telefon 
Mobil Mobil 
E-post- 
adress 

E-post- adress 

Hemsida Hemsida 
Personnr 
(ifylles 
INTE) 

Personnr (ifylles INTE) 

Anställn-nr. Anställn-nr. 
Anm. Anm. 

2. Klicka på Spara för att spara inskrivningarna. 

5.6.10 Fliken för Fordonsinfo  

I fliken för fordonsinformation skrivs uppgifter in vald 
användares fordon. Det går att skapa två olika 
fordonsuppgifter för varje användare. 

Figur 45: Fliken Fordonsinfo 

 
 

1. Välj en användare i Lista över användaruppgifter 
se Figur 40 på sidan 33). 

2. Skriv in den information som krävs. Se Tabell 23 
för beskrivning över fält under fliken för 
Fordonsinfo. 

Tabell 23: Fält under fliken Fordonsinfo 

 
Fältnamn Beskrivning 
Fabrikat Välj fabrikat på vald använda-res bil från 

rullgardinslista. Se avsnitt 5.6.15 
Konfiguration på sidan 41 för att lägga till, 
ändra eller radera bilfabikat i listan. 

Bilmodell Välj modell på vald användares bil från 
rullgardinslistan. Se avsnitt 5.6.15 
Konfiguration på sidan 41 för att lägga till, 
ändra eller radera bilfabikat i denna lista. 

Bilens färg Välj färg på vald användares bil från 
rullgardinslistan. Bilsymbolen ändrar färg 
till samma som vald bilfärg. 

Registre-
rings-nummer 

Ange här registreringsnumret för vald 
användares bil (max 30 tecken).  

Parkings- 
plats 

Ange här parkeringsplatsens nummer för 
vald användare (max 50 tecken). 

3. Klicka på Spara för att spara inskrivningarna. 
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5.6.11 Kortdiagnostik 

Använd fönstret för Kortdiagnostik för att ta reda på 
varför ett kort nekas passering vid en dörr. 

1. Välj en användaruppgift från Lista över 
användaruppgifter (se Figur 40 på sidan 33). 

2. Klicka på Diagnostik. Fönstret för Kortdiagnostik 
öppnas. 

Figur 46: Fönstret Kortdiagnostik 

 
3. Välj en dörr i listan och klicka sedan på Nästa. Ett 

sammanställ-ningsfönster öppnas. 

Figur 47: Fönstret Kortdiagnostik - 
Sammanställning 

 
4. Klicka på Bakåt för att välja en annan dörr, eller 

klicka på Stäng för att avsluta Kortdiagnostik. 

5.6.12 Sökverktyget 

Det går att söka på många av fälten under fliken för 
Konfiguration av kortinnehavare. Markören ändras till 
ett förstoringsglas när den förs över fält som man kan 
söka på. 

Figur 48: Sökverktyget 

 
Det är möjligt att specificera vissa sökvillkor, t.ex. i 
fältet för Kortnummer: 

•  Om man anger “>5” innehåller sök-resutatet alla 
kort större än 5. 

•  Om man anger “<5” innehåller sök-resutatet alla 
kort mindre än 5 

•  Om man anger “1-5” innehåller sök-resutatet kort 
mellan 1 t.o.m. 5. 

Det går även att göra delsökningar. Om man till 
exempel klickar i fältet för Familjenamn kan man 
sedan skriva in den eller de första bokstäverna i 
namnet varvid alla namn som innehåller samma 
bokstäver i början kommer att visas. 

I söklistan kan aman antingen välja användare att söka 
på eller trycka [Esc] på datorns tangentbord för att 
lämna sökläget. 
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5.6.13 Konfiguration av arbetsgivare 

Använd fönstret för konfiguration av arbetsgivare för 
att i listan lägga till, ändra eller radera arbtetsgivare. 

1. Under fliken Övrig info, klicka på pilen Nedåt 
bredvid listan. 

      Tillval för arbetsgivare öppnas. 

Figur 49: Fönstret Tillval för arbetsgivare 

 
2. Klicka på Lägg till för att skriva in ny arbetsgivare, 

eller klicka på en befintlig arbetsgivares uppgifter 
och klicka sedan på Ändra. 

Fönstret Konfiguration av arbets-givare öppnas. 
Krävda fält visas gulmarkerade. Ej gulmarkerade 
fält kan fyllas i, om så önskas. 

Figur 50: Fönstret Konfiguration av arbetsgivare 

 

 

3. Ange den information som krävs. Se Tabell 24 och 
Tabell 25 för beskrivningar om fält och knappar i 
fönstret för konfiguration av arbetsgivare. 

Tabell 24: Fält i fönstret för konfiguration av 
arbetsgivare 

 
Fält Beskrivning 
Arbetsgivar-ID Detta fält kan bara läsas och visar ID-

numret som givits till arbetsgivaren. 
Arbetsgivar- 
namn(krävs) 

Skriv in namn på arbetsgivare. 

Adress Skriv in arbetsgivarens adress (max 101 
texken). 

Ort Ange namnet på den ort där 
arbetsgivaren finns (max 30 tecken). 

Län Ange namnet på det län där arbetsgivaren 
finns (max 30 tecken). 

Postnummer Ange postnumret för arbets-givaren (max 
20 tecken). 

Land Ange det land där arbets-givaren finns 
(max 20 tecken). 

Hemsida Ange plats URL) för arbetsgivarens 
hemsida (max 50 tecken). 

Telefon-
nummer 

Ange arbetsgivarens tele-fonnummer 
(max 20 tecken). 

Faxnummer Ange arbetsgivarens fax-nummer (max 30 
tecken). 

Kontaktnamn Ange namnet på kontakt-person hos 
arbetsgivaren. 

Kontakt-
personstitel 

Ange kontaktpersonens titel 

Anm: Skriv in annan intressant information om 
arbetsgivaren (max 255 tecken).  
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Tabell 25: Knappar i fönstret för konfiguration av 
arbetsgivare 

 
Knapp Beskrivning 

 
Klicka på denna knapp för att visa första 
arbetsgivaren. 

 
Klicka på denna knapp för att gå bakåt ett 
steg i listan. 

 
Klicka på denna knapp för att gå framåt 
ett steg i listan. 

 
Klicka på denna knapp för att visa första 
arbetsgivaren. 

 
Klicka på denna knapp för att lägga till 
arbetsgivare. 

 
Klicka på denna knapp för att radera 
befintlig arbetsgivare 

 
Klicka på denna knapp för att spara 
ändringar gjorda för aktuell arbetsgivare. 

 
Klicka på denna knapp för att lämna utan 
att spara ändringar för arbetsgivare. 

 
Klicka på denna knapp för att stänga 
detta fönster. 

4. Spara spar dina inskrivningar. 

5. Stäng stänger fönstret Konfiguration av 
arbetsgivare. 

5.6.14 Konfiguration av avdelning 

I fönstret för konfiguration av avdelningar kan man 
lägga till nya avdelningar eller ändra eller radera 
befintliga uppgifter om avdelningar. 

1. Under fliken för huvudinställningar, klicka på 
pilen Nedåt vid sidan av avdelningslistan. Detta 
öppnar fönstret för Tillval för avdelning. 

Figur 51: Fönstret Tillval för avdelning 

 
Det finns nio förprogrammerade avdelningsnamn. 
Dessa namn kan användas för att sedan skriva in 
lämplig information. Det går även att skapa nya 
avdelningsnamn. 

Avdelningar som skapas märks som konfigurerbara 
i fönstret för konfiguration av avdelningar. 

2. Klicka på Lägg till för att skriva in ny avdelning, 
eller välj förvald avdelning och klicka på Ändra. 

Konfiguration av avdelning öppnas. Krävda fält är 
gulmarkerade. Övriga fält kan ifyllas om så önskas. 

Figur 52: Fönstret för konfiguration av avdelning 
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3. Ange krävd information. Se Tabell 26 och Tabell 27 
om fält och knappar i fönstret Konfiguration av 
avdelning. 

Tabell 26: Fält i fönstret Konfiguration av 
avdelningar 

 
Fält Beskrivning 
Avdelnings-ID Detta fält som bara kan läsas visar det 

ID-nummer som tilldelats avdelningen.  
Arbetsgivare Klicka på pilen för val av arbetsgivare. 

För arbets-givare saknad i listan, se 
5.6.13 Konfiguration av arbetsgivare 
på sidan 39 för att lägga till 
arbetsgivare. 

Avdelnings-namn 
(krävs) 

Skriv in avdelningens namn. 

Kontakt-person Ange namnet på kontaktperson på 
avdelningen, t.ex chef. 

Kontakts 
telefonnr.  

Ange kontaktpersonens tele-
fonnummer (max 21 tecken) 

Kommentarer Skriv in önskade kommentarer (max 
255 tecken). 

 

Tabell 27: Knappar i fönstret för konfiguration av 
avdelningar 

 
Knapp Beskrivning 

 
Klicka här för att visa första 
avdelningen. 

 
Klicka här för att gå bakåt ett steg i 
listan. 

 
Klicka här för att gå framåt ett steg i 
listan. 

 
Klicka här för att visa första 
avdelningen. 

 
Klicka här för att lägga till avdelning. 

 
Klicka här för att radera befintlig 
avdelning 

 
Klicka på denna knapp för att spara 
ändringar gjorda för aktuell avdelning. 

 
Klicka på denna knapp för att lämna 
utan att spara ändringar för avdelning. 

 
Klicka på denna knapp för att stänga 
detta fönster. 

4. Klicka på Spara för att spara dina inskrivningar. 

5. Klicka på Stäng för att stänga fönstret för 
konfiguration av avdelningar. 

5.6.15 Konfiguration av bilar 

I fönstret för bilfabrikat/bilmodell kan man lägga till, 
ändra eller radera bilfabrikat och bilmodeller. 

Konfiguration av bilfabrikat 

1. Under fliken för Fordonsinfo, klicka på Nedåt vid 
lista över bilfabrikat. 

Fönstret för bilfabrikat öppnas. 

Figur 53: Fönstret för Bilfabrikat 

 
 

2. Klicka på Lägg till för att skriva in ny uppgift, eller 
välj en uppgift och klicka Ändra. 

Fönstret för bilfabrikat/bilmodell öppnas med 
fliken Konfiguration av bilfabrikat. De fält som 
måste ifyllas är gulmarkerade. Övriga fält kan fyllas 
I om så önskas. 

Figur 54: Fliken för konfiguration av bilfabrikat 

 

 



Dörraccesmodul | Handhavandeinstruktion | 5.0  Mjukvara i DACM SV | 42 

 

 

Bosch Security Systems | 6/05 | F01U500992B 
 

3. Ange den information som krävs. Se Tabell 28 och 
Tabell 29 för beskrivningar om fält och knappar för 
Tillval för bilfabrikat. 

Tabell 28: Fält under fliken för konfiguration av 
bilfabrikat 

 
Fält Beskrivning 
Fabrikat- ID Detta fält som bara kan läsas visar ID-

numret tilldelat detta bilfabrikat. 
Fabrikat-
namn(krävs) 

Skriv in fabrikatnamnet på bilen. 

Kommentarer Skriv här in anmärkningar av intresse (max 
255 tecken). 

 

Tabell 29: Knappar i fönstret för bilfabrikat/modell 

 
Knapp Beskrivning 

 
Klicka på denna knapp för att komma till 
det första bilfabikatet. 

 
Klicka på denna knapp för att stega bakåt 
ett bilfabrikat i taget. 

 
Klicka på denna knapp för att stega 
framkåt ett bilfabrikat i taget. 

 
Klicka på denna knapp för att komma till 
det sista bilfabikatet. 

 
Klicka här för att lägga till 
bilfabrikat/modell. 

 
Klicka här för att radera be-fintligt 
bilfabrikat/modell. 

 
Klicka här för att spara ändringar gjorda 
för befint-ligt bilfabrikat/modell. 

 
Klicka på dena knapp för att lämna utan 
att spara ändring för bilfabrikat/modell. 

 
Klicka här för att stänga detta fönster. 

4. Klicka på OK för att spara 
inskrivningar/ändringar. 

5. Klicka på Stäng för att stänga fönstret för 
konfiguration av bilfabrikat/modell. 

Konfiguration av bilmodellbilar 

1. Under fliken Fordonsinfo, klicka på pilen Nedåt 
bredvid listan över bilmodeller. 

Fönstret för bilmodeller öppnas. 

Figur 55: Fönstret för bilmodeller 

 
 

2. Klicka på Lägg till för att lägga till ny bilmodell 
eller välj befint-lig bilmodell och klicka på Ändra. 

Fönstret för konfiguration av bilfabrikat/modell 
öppnas med fliken Konfiguration av bilmodell 
bilar. De fält som måste fyllas i är gulmarkerade. 
Fält som inte är gulmarkerade kan ifyllas om så 
önskas. 

Figur 56: Fliken för konfiguration av bilmodell 
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3. Skriv in den information som krävs. Se Tabell 29 
och Tabell 30 för beskrivningar om fält och 
knappar I fönstret för bilmodeller. 

Tabell 30: Fönstret för bilmodeller 

 
Fält Beskrivning 
Modell-ID Detta fält som bara kan läsas visar det ID-

nummer som tilldelats denna bilmodell. 
Modellnamn(kr
ävs) 

Skriv in bilmodellens namn. 

Fabrikat Välj fabrikat från menylistan. 
Kommentar Skriv in annan information av intresse 

(max 255 tecken). 

4. Klicka på OK för att spara 
inskrivningar/ändringar. 

5. Klicka på Stäng för att stänga fönstret för 
konfiguration av bilfabrikat/modell. 

5.7 Konfigurera passerställen 

5.7.1 Översikt 

I fönstret för konfiguration av passerställe finns det 
följande flikar: 

•  Passerställe 

•  Enhetsparametrar 

•  Behörighetsgrupper 

För att öppna fönstret Konfiguration av passerställe: 

•  Välj Konfiguration→Passerställe eller 
Behörighetsgrupp i huvudfönstret, eller 

•  Klicka på Passerställe ( ). 

Figur 57 visar vissa gemensamma detaljer som visas i 
detta fönster oavsett vilken flik som valts. 

Figur 57: Fönstret Konfiguration av passerställe 

 
1- Passerställets ruta: Se avsnitt 5.7.2 Flik för 

behörighetsgrupp  
2- Datum/Klockslag: Visar aktuellt datum och 

klockslag 
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5.7.2 Ruta för passerställe/-grupp 

I denna ruta kan man lägga till nya och ändra eller 
radera befintliga passerställen. 

Figur 58: Rutan Passerställe/-grupp 

 
1- Identifikationsfönster: Lista över alla 

passerställen eller grupper i databasen. Välj 
passer-ställe eller grupp genom att klicka på dess 
namn. 

2- Bläddraknappar: Se Tabell 31 
3- Åtgärdsknappar: Se Tabell 31 

 

Tabell 31: Knappar i rutan Passerställe/-grupp 

 
Knapp Beskrivning 

 
Klicka på denna knapp för att flytta till sista 
passerstället/-gruppen i listan. 

 
Klicka här för att stega nedåt ett steg i taget 
genom listan. 

 
Klicka på denna knapp för att flytta till sista 
passerstället/-gruppen i listan. 

 
Klicka här för att stega uppåt ett steg i taget 
genom listan. 

 

Klicka här för att lägga till nytt passerställe eller 
-grupp. 

 

Klicka här för att radera befintligt passerställe 
eller -grupp. 

 

Klicka här för att spara nya passerställen eller  
–grupper eller de ändringar som gjorts till 
befintliga. 

 

Klicka på denna knapp för att lämna utan att 
spara åtgärd. 

 

Klicka på denna knapp för att stänga 
Konfiguration av passerställe. 

5.7.3 Fliken Passerställe 

Under denna flik kan man skriva in nya passerställen 
eller ändra befintliga. 

Fält som måste fyllas i är gulmarkerade. Fält utan 
gulmarkering kan fyllas i om så önskas.  

Figur 59: Fliken Passerställe 

1. Klicka på Lägg till för nytt passerställe eller välj 
befintligt passerställe för att ändra det. Se Figur 58 
på sidan 44 för mer information. 

2. Skriv in den information som krävs: 

- Inställningar för passerställe: Se Tabell 32 för 
fältbeskrivningar. 

Tabell 32: Fält för inställningar av passerställe 

 
Fält Beskrivning 
Passerställets 
ID 

Detta fält som bara kan läsas visar det ID-
nummer som tilldelats passerstället. 

Tillträdes-
identitet 

Om Wizard för test används att lägga till 
DACM ifylls detta fält automatiskt. Vid 
manuellt tillägg eller med hjälp av en DTU 
skrivs DACMs serienummer in i detta fält. 

Passerställets 
namn 

Ange namn för passerstället, t.ex. 
“Entrédörr” (med max 50 tecken): Endast 
de första 20 tecknen visas i displayer. 

Kommentar Skriv in annan information av  intresse 
(max 255 tecken). 

DACM buss- 
adress 

Ange bussadress för kontrollenheten för 
kommunikationen mellan DACM och 
kontrollenhet. 

- DS7240V2/DS7220V2: Ange 1 - 8 

- DS7400XiV4: Ange 3 - 10. 
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- Dörrs lås upp-tidlås upp-tid: Se Tabell 33 för 
beskrivning av olika val. 

Tabell 33: Dörrs lås upp-tid 

 
Val Beskrivning 
Standard Ange med pilarna den tid för upplåssignal när 

giltigt kort används vid läsare. Förvald tid är 5 
sekunder. Tiden kan väljas 1 – 255 sekunder. 

Utökad 
(för-
längd) 

Ange tiden för upplåssignal när giltigt kort 
konfigurerat för utökad tid används vid läsare. 
Förvald tid är 5 sekunder. Tidsomfånget kan 
väljas 1 – 255 sekunder). Se avsnitt 5.6.8 Flik 
för Lägesinställningar på sidan 36 för mer 
information. 

Utpass-
erings-
knapp 

Ange med pilar tiden för upp-låssignal när 
utpasseringsknapp används. Förvald tid är 5 
sek. Giltigt tidsomfång är 1 - 255 seckunder. 
Om tillvalet för summer valts hörs två pip från 
prox-läsaren på dörrens utsida som indikering 
att dörren är upplåst. Denna funktion behövs 
för magnetlås eftersom deras funktion ofta är 
helt tyst. 

- Inställning av uppstartsläge: Dessa 
inställningar bestämmer hur dörren skall 
fungera efter totalt bortfall av spännings, 
inklusive backup-batteri. Se Tabell 34 för 
beskrivning av olika alternativ. 

Tabell 34: Inställning av uppstartsläge 

 
Val Beskrivning 
Hög-
säkerhets-
läge 

Klicka på detta val för att endast medge att 
användare med högsäkerhetsprivilegier kan 
passera dörren. 

Normalt läge Klicka på detta val för att normalt läge när 
spänningen återkommer. Detta är förvalt 
läge.  

Dörr upplåst Klicka på detta val för att permanent låsa 
upp dörren: Den förblir olåst till dess att 
användare med låsprivilegier visar sitt kort 
två gånger. Man kan också med PC-
mjukvaran ändra denna inställning från 
huvudskärmen. Se avsnitt 5.4.4 Enhetsruta 
på sidan 23 för mer information. 

Senast kända 
läge 

Klicka på detta val för att återgå till dörrens 
senaste kända läge när spänningen 
kommer tillbaka. 

Inställning för dörrkontaktdörrkontakt: En vanlig 
dörrkontakt (normalt öppen) som används i 
säkerhetssystem kan kopplas in till DACM. Det går då 
att se dörrens status i realtid om DACM är online samt 
bestämma extra tillval. Se Tabell 35 för beskrivningar 
av dessa tillval. 

Tabell 35: Inställningar för dörrkontakt 

 
Val Beskrivning 
Dörrkontakt Klicka i detta fält om dörrkontakt 

används. Om dörrkontakt väljs att 
användas blir det också möjligt att 
ställa in olika val för denna dörrkontakt. 

Relä-återställ-
ning 

Klicka i detta fält för att omedelbart 
koppla ner tiden för reläet när dörren 
öppnas. 

Larm för Dörr 
forcerad 

Klicka i detta fält för att larm skall ljuda 
när dörren öppnas utan att giltigt kort 
presenterats eller att 
utpasseringsknapp tryckts in. DACM 
sänder larm till kontrollenhet och ljud 
hörs från summer i prox-läsare. Klicka 
på Rensa larm eller visa giltigt kort för 
att återställa larm för forcerad dörr. 

Summer Klicka i detta fält för att koppla bort 
summern i prox-läsaren. Denna funktion 
kan vara användbar om prox-läsaren är 
monterad i eller vid ett kontor.  

Läsare bort när 
dörr är öppen 

Klicka i detta fält för att koppla bort 
prox-läsaren om dörrens magnetkontakt 
är öppen. Funktionen påverkar inte 
utpasseringsknappen. 

Lokalt larm om 
dörr hålls öppen 
för länge 

En tid börjar löpa när dörren öppnas. 
När vald tid löpt ut med ddörren 
fortfarande öppen aktiverar DACM ett 
ljudande larm via prox-läsaren vid 
dörren som hålls öppen. Detta larm 
sänds inte till PC (om denna är online). 
Använd detta tillval tillsammans med 
larm för upphållen dörr som förvarning 
att dörren skall stängas innan fullt larm 
aktiveras (valbar tid är 0 – 255 
sekunder).  

Larm för 
upphållen dörr 

Detta val väntar 10 sekunder till efter 
den tid som valts som Lokalt larm vid 
dörr open för länge innan larm 
aktiveras. Detta larm sänds till PC-
mjukvaran (om enheten är online). Om 
exempelvis tiden för lokalt larm är vald 
8 sekunder blir tiden för detta larmläga 
automatiskt 18 sekunder. Efter dessa 
18 sekunder rapporteras larm om 
dörren fortfarande är öppen. Om man 
valt att summer skall användas kommer 
summern i prox-läsaren att ljuda. 
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- Inställningar av PIN-kod inställningar: 
DACM arbetar I olika lägen. Man kan ändra 
aktuellt läge utan att DACM behöver 
återställas. Se Tabell 36 för beskrivning av olika 
arbetslägen. 

Tabell 36: Inställning av PIN-koder 

 
Arbetsläge Beskrivning 
Endast kort I detta läge måste användare visa sitt 

kort för läsaren vid dörren. 
Kontrollenheters användare kan 
använda sin PIN-kod för att passera 
dörren om de inte tilldelats något 
kort. 

Högsäkerhetsläge 
kräver Kort + PIN 

Om detta fält markeras måste 
användare både presentera sitt kort 
och trycka in sin PIN-kod för att 
medges passering när DACM står i 
högsäkerhetsläge: För att ställa 
DACM i högsäkerhetsläge skall ett 
kort visas eller PIN-kod tryckas in fyra 
gånger direkt efter varandra. 
Dessutom måste användaren ha 
privilegier för högsäkerhet för att 
ställa DACM i högsäkerhetsläge. Se 
avsnitt 5.6.8 Flik för 
Lägesinställningar på sidan 36 för 
mer information. 

Endast PIN I detta läge måste användare trycka 
in giltig PIN-kod för att låsa upp 
dörren. PIN-koden kan gälla för en 
person eller för en grupp av 
användare. Tryck [#] för att ange slut 
på PIN-koden om denna är kortare 
än vald längd för PIN-koder. Om 
exempelvis kodlängden är vald fyra 
siffror men användares PIN-kod är 
123 måste användaren trycka [#] 
efter koden för att låsa upp dörren. 
PIN-koder med olika längd gäller 
bara om DACM inte är ansluten till 
kontrollenhet. Se avsnitt 5.8.7 Fliken 
för Allmänna inställningar på sidan 
51 för att ändra PIN-kodens längd. 

Kort + PIN Detta läge kräver att användare visar 
giltigt kort och sedan trycker in giltig 
PIN-kod för att låsa upp dörren. Det 
är inte nödvändigt att ange kodslut 
med knappen [#] även om koden är 
kortare än vald längd för PIN-koden. 

PIN -tid Använd pilknapparna för att ange 
den tid användare har på sig att 
trycka in sin PIN-kod. (Förvald tid är  
5 sekunder. Valbar tid är 1 – 10 
sekunder.) 

3. Klicka på Spara för att spara inskrivningarna. 

5.7.4 Fliken för enhetsparametrar 

Fliken Enhetsparametrar ger information om det 
passerställe som i nuläget ligger uppkopplad (online) 
mot mjukvaran. Alla dessa fält kan bara läsas. 

Figur 60: Fliken Enhetsparametrar 

 
Använd rutan för passerställe för att välja passerställe. 
Se Figur 58 på sidan 44 för mer information. 

Tabell 37: Fält under fliken Enhetsparametrar 

 
Fält Beskrivning 
Enhetsnamn Detta fält visar inskrivning gjord för namn för 

passerställe under fliken för passerställe. 
Identitet Detta fält visar inskrivning för identitet gjord 

för passerställe under fliken för passerställe. 
Enhets-
grupp 

I detta fält anges den typ av enhet som är 
ansluten till PC-mjukvaran. 

Enhetstyp I detta fält specificeras typ av enhet inom 
enhetsgruppen. 

Läsartyp I detta fält specificeras typ av prox-läsare 
ansluten till DACM. 

Hårdvaru- 
version 

I detta fält visas hårdvaruversion för DACM. 

Mjukvaru- 
version 

I detta fält visas mjukvaruversion för DACM.. 

Applikation I detta fält visas antalet applikationer för vald 
enhet. 

Omgångs-
nummer 

I detta fält visas identitetsnummer för 
produktionsomgången. 

Serie-
nummer i 
omgång 

I detta fält visas serienumret inom 
produktionsomgången. 

Databas-
märkning 

Numret i detta fält skapas automatiskt för att 
garantera att rätt data nedladdas. 
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5.7.5 Flik för behörighetsgrupp 

Om flera DACM används kan dessa samlas i en 
Behörighetsgrupp. Denna grupp ger vissa användare 
behörighet att passera alla dörrar medan andra bara 
kan passera vid ett begränsat antal dörrar. 

Om Alla väljs för behörighetsgruppen ger detta 
automatiskt behörighet vid alla DACM, inklusive nya 
som kan komma att läggas till i framtiden. Detta är en 
fast behörighetsgrupp som inte kan ändras eller 
raderas. 

En ny grupp som skrivs in kan ändras eller raderas.   

De fält som måste skrivas i är gulmarkerade. Öviga fält 
kan ifyllas om så önskas. 

Figur 61: Fliken Behörighetsgrupper 

 
1. Klicka på Lägg till för att lägga till ny behörighets-

grupp eller välj befintlig grupp för att ändra den. 
Se Figur 58 på sidan 44 för mer information. 

2. För att lägga till passerställe till ny 
behörighetsgrupp: 

- : Klicka på denna knapp för att lägga till 
alla tillgängliga DACM till behörighetsgrupp. 

- : Klicka på denna knapp för att ta bort alla 
tillgängliga DACM från behörighetsgruppen. 

- : Klicka på denna knapp för att lägga till 
vald DACM till behörighetsgruppen. 

- : Klicka på denna knapp för att ta bort vald 
DACM från behörighetsgruppen. 

3. Skriv in ett namn för behörighetsgruppen i fältet 
för Gruppnamn. 

4. Skriv in anmärknngar eller kommentarer för denna 
grupp i fältet Kommentarer. 

5. Klicka på Spara i ruta för Passerställe. 
Den nya gruppen visas i passerställes 
identifikationsfönster (se Figur 58). PC-mjukvaran 
tilldelar sedan ett uppgiftsnummer till den nya 
gruppen. Detta nummer visas i fältet för Grupp-ID 
(som bara kan läsas). 

5.8 Konfigurera systeminställningar 

5.8.1 Översikt 

I fönstret för Systeminställningar finns följande flikar: 

•  Anläggningsinfo 

•  Installatörsinfo 

•  Wizard för test 

•  DB-underhåll (databasunderhåll) 

•  Allmänna inställningar 

För att öppna fönstret för Systeminställningar: 

•  Välj Konfiguration→Systeminställningar i 
huvudfönstret, eller 

•  Klicka på Systeminställningar ( ). 

Figur 62 visa några gemensamma detaljer som visas i 
detta fönster oavsett vilken flik som valts. 

Figur 62: Fönstret Systeminställningar 

 
1- Rutan fö systeminställningar: Se avsnitt 5.8.2 

Rutan för Systeminställningar 
2- Datum/Klockslag: Visar aktuellt datum och 

klockslag.  
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5.8.2 Rutan för Systeminställningar 

Figur 63: Rutan Systeminställningar 

 
1- Används inte i fönstret för Systeminställningar  
2- Indikatorer för Systemanvändning 
3- Åtgärdsknappar 

PC-mjukvaran övervakar kontinuerligt PC:ns system-
resurser och dessa visas i rutan Systeminställningar. Se 
Tabell 38 för beskrivning av Indikatorer för system-
användning. 

Tabell 38: Indikatorer för systemanvändning 

 
Indikator Beskrivning 
CPU Denna indikator visar hur hårt processorn i 

PC:n arbetar. Om denna indikators värde hela 
tiden är nära 100 % är systemet långsamt. 
Den visar 100 % under backup, vilket är 
normalt.  

Minne Denna indikator visar hur mycket av RAM-
minnet i PC:n utnyttjas.  

HDD Denna indikator visar i procent hur mycket av 
utrymmet i PC:ns hårddisk som är använt.  

I rutan Systeminställningar finns även följande 
Åtgärdsknappar: 

•  Spara: Klicka på denna knapp för att spara de 
ändringar som gjorts under öppnad flik i fönstret 
för systeminställningar. 

•  Lämna: Klicka på denna knapp för att lämna 
öppnad flik i fönstret för systeminställningar utan 
att spara eventuella ändringar. 

•  Stäng: Klicka på denna knapp för att stänga 
fönstret för systeminställningar. 

5.8.3 Fliken för Anläggningsinfo 

Under denna flik kan man skriva in information om 
den plats där DACM är installerad. Den information 
som skrivs in här läggs automatiskt till vid olika 
rapporter och e-postfunktioner. 

Figur 64: Fliken Anläggningsinfo 

 
1. Skriv in den information som krävs. Se Tabell 39 

för beskrivningar om de olika fälten. 

Tabell 39: Fält under fliken Anläggningsinfo 

 
Fält Beskrivning 
Anläggningsnamn Ange namnet för den plats där 

DACM är installerad . 
Kontaktperson Skriv in namnet för platsens 

kontaktperson. 
Adress Ange platsen gatuadress. 
Land Ange det land där anläggningen 

finns. 
Postnummer Ange postnumret för platsen där 

anläggnjngen finns. 
Faxnummer Ange faxnummer till platsen 
Telefonnummer Ange telefonnumret till kontaktperson 

på platsen. 
Anknytning Ange eventtuellt anknytningsnummer 

till platsens kontaktperson. 
Mobilnummer Ange telefonnumret till 

kontaktpersonens mobiltelefon. 
E-postsadress Ange kontaktpersonens  

e-postadress. 
Systemreferens Skriv in anmärkningar om 

anläggningsplatsen. 

2. Klicka på Spara för att spara gjorda inskrivningar. 
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5.8.4 Fliken Installatörsinfo 

Klicka på denna flik för att skriva information om det 
företag som installerade DACM. Den information som 
skrivs in här visas automatiskt i olika rapporter. 

1. I fönstret för Systeminställningar, klicka på fliken 
för Installatörsinfo. 

Figur 65: Fliken Installatörsinfo 

2. Skriv in den information som krävs. Se Tabell 40 
för beskrivningar om de olika fälten. 

Tabell 40: Fält under fliken Installatörsinfo 

 
Fält Beskrivning 
Namn Skriv in namnet på det företag som installerade 

DACM. 
Kontakt Skriv in namnet på kontaktperson hos 

installationsföretaget. 
Adress Skriv in installationsföretagets adress. 
Postnr. Skriv in installationsföretagets postnummer. 
Faxnr. Skriv in installationsföretagets faxnummer. 
Telenr. Skriv in installationsföretagets telefonnummer. 
Anknytning Ange anknytningsnummer vid företaget till dess 

kontaktperson. 
Mobil Ange telefonnumret till kontaktpersonens 

mobiltelefon. 
Nödnr. Ange här ett nummer som kan ringas om 

installtionsföretagets kontaktperson inte kan 
nås.  

E-post- 
adress 

Ange här kontaktpersonens e-postadress hos 
installationsföretaget. 

Hemsida Ange adress installationsföretagets hemsida. 

3. Klicka på Spara för att spara gjorda inskrivningar. 

 

5.8.5 Fliken Wizard för test 

Klicka på denna flik för att automatiskt bestämma 
kortformat och för att utföra hård- och mjukvarutester. 
Se avsnitt 5.5.2 Wizard på sidan 27 för detaljerade 
instruktioner hur denna Wizard (hjälpreda) används. 
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5.8.6 Fliken DB-underhåll (Databasunderhåll) 

Klicka på denna flik för att utföra underhåll i PC-
mjukvarans databas. Underhåll av databasen utförs 
automatiskt av mjukvaran, men denna flik ger en 
möjlighet till manuellt underhåll. 

Figur 66: Fliken för Databasunderhåll 

 
 

•  Komprimera databas: Klicka på denna knapp för 
att minska storleken på mjukvarans databas i PC:n. 
Utnyttja denna funktion var tredje månad eller när 
500 användaruppgifter ändrats. Komprimeringens 
fortskridande visas i ett statusfält. 

•  Backup-inställningar: Klicka på denna knapp för 
att bestämma när mjukvaran automatiskt skall ta 
backup på databasen. Då öppnas fönstret för 
inställning av Tid för backup. Se Tabell 41 för 
beskrivningar om olika tillval för backup. 

Figur 67: Fönstret Tid för backup 

 

 

 

Tabell 41: Inställning av tid för backup 

 
Val Beskrivning 
Bestäm dag 
och klockslag 
för 
automatisk 
Backup 

Klicka i de små fälten för att välja dag i 
veckan när mjukvaran automatiskt skall ta 
backup på databasen. För varje dag som 
väljs skall även tiden anges när backup 
skall påbörja. Välj tid genom att bläddra 
fram önskat värde. Denna tid anges i 24-
timmars format (00.00.00 - 23.59.59). 

Databas Klicka på motsvarande fält för att ta 
backup på huvuddatabasen, logg och 
händelser, eller båda.  

Sökväg för 
backup 

Mjukvaran placerar databasens backup på 
den plats som anges här. För att ändra 
förvald sökväg, klicka på Välj och bläddra 
sedan fram önskat bibliotek.  

Använd Klicka på för att spara inställningarna för 
backup. Dessa inställningar börjar att gälla 
när du lämnar detta fönster. 

Backup NU Klicka på denna knapp för att manuellt ta 
backup på databasen nu. 

Lämna Klicka på denna knapp för att lämna detta 
fönster utan att några ändringar sparas. 

Stäng Klicka på denna knapp för att stänga detta 
fönster. 

•  Återställning av databasen: Klicka på denna 
knapp om databasen behöver ersättas därför det 
finns något fel som inte kan åtgärdas automatiskt 
när mjukvaran startas. Välj den backup-fil (.mdb) 
som har senast datum. Backup-filen finns i 
mjukvarans programbibliotek under mappen 
Backup. Ändringar gjorda för användare, enheter 
eller system efter senaste backup är förlorade.  

•  Exportera kortinnehavare: Klicka på denna 
knapp för att exportera användaruppgifter i form 
av en standard .csv-fil för användning i andra 
program som Microsoft  Excel. Som förval sparar 
mjukvaran exporterade uppifter på den plats där 
mjukvaran installerades. 

•  Importera kortinnehavare: Klicka på denna 
knapp för att importera användaruppgifter i form 
av standard .csv-filer. Som förval försöker 
mjukvaran importerade uppifter från den plats där 
mjukvaran installerades. 
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5.8.7 Fliken för Allmänna inställningar 

Under denna flik kan man bestämma flera inställningar 
för systemfunktioner. 

1. I fönstret för Systeminstälningar, klicka på fliken 
Allmänna inställningar. 

Figur 68: Fliken Allmänna inställningar 

 
 

 

2. Skriv in information som krävs: 

Tabell 42: Fliken för allmänna inställningar 

 
Val Beskrivning 
Diverse 
inställningar 

- Max längd på PIN: Ange det maximala 
antalet siffror för PIN-koder (förval = 4, 
möjligt antal siffror är 1 - 8). Justera 
inte längden på PIN-koder om 
DACM är ansluten till kontrollenhet.. 

- Antal rader i skärm: Ange det antal 
rader som skall finnas i huvudskärmens 
transaktionsbuffert. Ett stort antal rader 
innebär att mer minne krävs och det 
kan påverka systemets funktion 
(förval = 100). 

- Transaktionspaus: Ange den tid som 
transaktionsfönstrets pausknapp 
temporärt skall stoppa inkommande 
transaktioner. De transaktioner som 
sker under pausen sparas för att kuna 
visas senare (förval = 5 minuter). 

Funktions-
inställningar 

- Kopplar in speciella funktioner: 
Använd inte detta utan råd från Bosch 
teknisk service. 

COM-ports 
inställningar 

Välj den COM-port som mjukvaran 
skall använda (COM 1 - COM 16), 
eller välj  Autodetektering så att 
mjukvaran kan  känna av datorn för 
tillgänglig COM-port. 

Flera/Ett 
kortformat 

- Flera format: Klicka på denna knapp 
för att tillåta att ett unikt kortformat 
tilldelas varje användare. Om detta 
väljs skall en korttyp, inklusive format 
och anläggningskod, anges för varje 
användare. 

- Ett format: Klicka på denna knapp om 
alla användare skall tilldelas samma 
kortformat och anläggningskod (förval).   

Förvald 
behörighets-
nivå 

Välj förvald behörighetsnivå, eller 
grupp, som visas under fliken för 
Huvudinställningar i fönstret för 
Konfiguration av kortinnehavare 
(förval = Alla). 

Förval Klicka på dena knapp för att återställa 
denna flik till förvalda inställningar. 

3. Klicka på Spara för att spara gjorda inskrivningar. 
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5.9 Format- och statistikfönster 

5.9.1 Översikt 

I fönstret för Format och statistik finns följande flikar: 

•  Information om korttyp 

•  Passande kort 

För att öppna fönstret för format och statistik: 

•  Välj Verktyg→Format och statistik i 
huvudfönstret, eller 

•  Klicka på Format och statistik ( ). 

Figur 69 visar några gemensamma detaljer som visas i 
detta fönster oavsett vilken flik som valts. 

Figur 69: Fönstret för Format och statistik 

 
1- Wizard-meny: Öppnar Wizard för konfiguration av 

kortformat. Se avsnitt 5.5.3 Wizard på sidan 29 
för instruktioner hur denna Wizard (hjälpreda) 
används.  

2- Rutan för korttyp: Se avsnitt 5.9.2 Rutan Korttyp 
på sidan 52. 

3- Datum/Klockslag: Visar aktuellt datum och 
klockslag. 

5.9.2 Rutan Korttyp 

I denna ruta kan man lägga till nya korttyper samt 
ändra eller radera befintliga. 

Figur 70: Rutan Korttyper 

 
1- Identifikationsfönster: I detta fönster visas en 

lista över alla korttyper som finns i systemet. 
Klicka på en korttyp för att visa information om 
den korttyp som valts. Detta fönster kan bara 
öppnas under fliken Information om korttyp. 

2- Bläddraknappar: Se Tabell 43 för beskrivning. 
3- Åtgärdsknappar: Se Tabell 43 för beskrivning. 
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Tabell 43: Knappar i rutan för korttyp 

 
Knapp Beskrivning 

 
Klicka på denna knapp för att flytta till sista 
korttypen i listan. 

 
Klicka här för att stega nedåt ett steg i taget 
genom listan. 

 
Klicka på denna knapp för att flytta till sista 
korttypen i listan. 

 
Klicka här för att stega uppåt ett steg i taget 
genom listan. 

 

Klicka här för att lägga till ny korttyp. 

 

Klicka här för att radera befintligt korttyp. 

 

Klicka här för att spara nya korttyper eller de 
ändringar som gjorts till befintliga. 

 

Klicka på denna knapp för att lämna utan att 
spara åtgärd. 

 

Klicka på denna knapp för att stänga fönstret 
Format och statistik. 

 

5.9.3 Flik för information om korttypom korttyper 

Denna flik ger information om antalet kort och 
uppgifter i systemet. 

DACM kan hantera upp till 4,000 olika kortformat och 
anläggningskoder. 

De fält som måste fyllas i är gulmarkerade. Icke 
markerade fält kan skrivas in om så önskas.  

Figur 71: Fliken Information om korttyp 

 
1- Område för korttyp (se Tabell 44) 
2- Statistikområde 

1. För att lägga till ett nytt kortformat, klicka på Lägg 
till. 

2. Skriv in den information som krävs. Se Tabell 44 
för beskrivningar om de olika fälten. 

Tabell 44: Fält om information om korttyp 

 
Fält Beskrivning 
Korttypens namn Skriv in ett namn för det nya 

kortformatet. 
Kortformat Välj ett kortformat från denna 

lista. 
 Anläggningskod Ange en anläggningskod. 
Kommentarer Skriv in önskade anmärkningar 

eller kommentarer (max 255 
tecken).  

3. Klicka på Spara för att spara gjorda inskrivningar. 
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5.9.4 Flik för Kortpassning 

Använd denna flik för att identifiera kända kortformat 
samt visa kortnummer och anläggningskod. DACM 
kan hantera flera olika kortformat.  

1. I fönstret för Format och statistik, klicka på fliken 
Kortpassning. 

Figur 72: Fliken Kortpassning 

 
 

2. Ange kortnumret i fältet Kortnummer. 

3. Om kortets anläggningskod är känd, skriv in den i 
fältet Anläggningskod. 

4. Visa ett kort vid prox-läsaren. 

Kortformatet visas i fältet för Möjliga kortformat. 

För att hitta info om annat kort, klicka på Rensa 
fönster och följ åter Steg 2 - 4. 

För att lägga till nytt kortformat eller 
anläggningskod, klicka på Wizard för nytt format. 
Se avsnitt 5.5.3 Wizard på sidan 29 för instruktioner 
hur man använder denna Wizard (hjälpreda). 

5.10 Konfigurera säkerhetsinställningar 

5.10.1 Översikt 

I fönstret för Säkerhetsinställningar finns följande flikar: 

•  Användarinställningar 

•  Gruppbehörighet 

För att öppna fönstret för Säkerhetsinställningar: 

•  Välj Verktyg→Säkerhet i huvudfönstret, eller 

•  Klicka på Säkerhet ( ). 

I Figur 73 visas några gemensamma detaljer i detta 
fönster som visas oavsett vilken flik som valts. 

Figur 73: Fönstret Säkerhetsinställningar 

 
1- DACM PC-användare/Gruppruta: Se 5.10.2 

DACM PC-användare/Gruppruta 
2- Datum/Klockslag: Visar aktuellt datum och 

klockslag. 
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5.10.2 DACM PC-användare/Gruppruta 

Figur 74: Rutan för PC-användare 

 
1- Används inte i fönstret Systeminställningar 
2- Användaridentifikation: I detta område visas 

vilken användare som för närvarande är inloggad 
och som använder mjukvaran. 

3- Åtgärdsknappar: Se Tabell 45 

 

Tabell 45: Knappar i rutan för PC-användare 

 
Knappar  Beskrivning 

 

Klicka på denna knapp för att spara 
inskrivna ändringar. 

 

Klicka på denna knapp för att lämna detta 
fönster utan att spara inskrivna ändringar. 

 

Klicka på denna knapp för att stänga 
fönstret för  PC-användare/Grupper. 

5.10.3 Fliken Användarinställningar 

Under denna flik kan man lägga till nya DACM PC-
användare i systemet, ändra eller radera befintliga 
användare eller visa tilldelningar och tillåtelser. 

En DACM PC-användare är någon som använder PC-
programmet för att arbeta med databasen i DACM. 
Denna användare kan lägga till, ändra eller radera 
uppgifter om enheter och användare och utföra 
andringar i systemets programmering. 

När man loggar in i systemet som annan än förvald 
användare, med tillåtelse (behörighet) som 
Admin(istratör) ändras knappen Ändra lösenord till 
en knapp Rensa lösenord. Använd denna knapp för 
att radera lösenord tilldelat till DACM PC-användare 
som inte längra skall använda mjukvaran. Se avsnitt 
5.10.4 Flik för gruppbehörighet på sedan 57 för mer 
information om inställningar för tillåtelser 
(behörigheter). 

Figur 75: Fliken för Användarinställningar 
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Lägg till ny DACM PC-användareanvändare 

1. Klicka på Ny. 

Fönstret för att skapa nya användare öppnas. 

Figur 76: Fönstret för att skapa nya PC-
användare 

 
 

2. Skriv in  användarnamn och lösenword i avsedda 
fält. Ange lösenordet igen i bekräftelsefältet. 

Lösenord är inte känsliga för små/stora bokstäver. 

3. Klicka på OK. 

4. Tilldela Gruppbehörighet genom att välja en grupp 
från listan över tillgängliga grupper och lägga till 
den i fältet Gruppmedlem. 

Knappen  flyttar gruppvalet från Tillgängliga 
grupper till fältet Gruppmedlem. 

Knappen  flyttar gruppvalet från fältet 
Gruppmedlem till Tillgängliga grupper. 

5. Klicka på Spara. 

Ändra befintligt lösenord för DACM PC-användare  

1. Välj befintlig DACM PC-användare genom att 
klicka på användarens namn i fältet Nuvarande 
PC-användare. 

2. Klicka på Ändra lösenord.  

Fönstret för att ändra lösenord öppnas. 

Figur 77: Fönstret för att ändra lösenord 

 
 

3. Ange användarens gamla lösenord i fältet 
Gammalt lösenord. 

4. Skriv in det nya lösenordet i fältet Nytt lösenord. 

Lösenord bryr sig inte om stora/små bokstäver. 

5. Skriv det nya lösenordet igen i fältet Bekräfta 
lösenord. 

6. Klicka på OK. 

Radera en befintlig DACM PC-
användareanvändareanvändare 

1. Välj en befintlig DACM PC-användare genom att 
klicka på användarens namn i fältet Nuvarande 
användare. 

2. Klicka på Radera. 

Mjukvaran uppmanar dig att bekräfta raderingen. 
Klicka på Ja för att fortsätta. Vald DACM PC-
användare är nu raderad från databasen. 

Det går inte att radera förvald DACM PC-
användare. Man kan bara ändra förvald DACM 
PC-användares lösenord. 
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5.10.4 Flik för gruppbehörighet 

Under denna flik kan man skapa nya behörighets-
grupper, eller ändra eller radera befintliga 

I fönstret Säkerhetsinställningar, klicka på fliken 
Gruppbehörighet. 

Figur 78: Fliken Gruppbehörighet 

 
I mjukvaran finns det tre grupper som ger behörighet 
att visa och ändra olika funktioner i mjukvaran:  
Admin. Tekniker och Operatör. Tabell 46 visar förvald 
inställning för varje grupp. Dessa inställningar kan inte 
ändras.   

Tabell 46: Detaljer om olika gruppbehörigheter 

 
 Behörighetsgrupper 
Mjukvaru-
funktioner Admin Tekniker Operatör 

Visa:  Visa:  Visa:  Administrativa 
inställningar 

Ändra:   Ändra:   Ändra:  

Visa:  Visa:  Visa:  Info om 
kortinnehavare 

Ändra:   Ändra:  Ändra:

Visa:  Visa:  Visa:  
Passerställe 

Ändra:   Ändra:  Ändra:  

Visa logg Visa:  Visa:  Visa:  

Behörighet medges =  

Behörighet nekas =  

Gruppen Admin kan se och ändra alla fält under flikar. 
Tabell 47 visar funktioner och restriktioner för 
grupperna Tekniker och Operatör. 

Tabell 47: Gruppfunktioner och -restriktioner 

 
Funktion Tekniker Operatör 
Ändra allt om kortinnehavare tabs Ja Ja 
Ändra allt om passerställen Ja Nej 
Ändra alla systeminställningar Ja Ja 
Ändra allt om format och statistik Ja Ja 
Lägga till nya användare och 
radera befintliga 

Nej Nej 

Lägga till nya gruppbehörigheter 
och radera befintliga grupper 

Nej Nej 

Visa och skriva ut rapporter Ja  Ja 
Utföra allt i funktionsfönstret Ja Ja 

Lägga till nya behörighetsgrupper 

Denna funktion är endast tillgänglig för DACM PC-
användare med behörigheten Admin vald i deras 
behörighetsgrupp. 

1. Klicka på Ny. Fönstret Skapa ny grupp öppnas. 

Figur 79: Fönstret för att skapa ny grupp 

 
2. Skriv in namnet i fältet Gruppens namn och klicka 

sedan på OK. 
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3. I området för Aktuell grupps behörighet, markera 
Visa och Ändra genom att dubbelklicka på dessa 
för att välja dena inställning. Allt är som förval 
markerat att nekas för nya grupp. 

Figur 80: Aktuell grupps behörighet 

 

4. Klicka på Spara för att spara val. Se Figur 74 på 
sidan 55 för mer information. 

Ändra befintlig behörighetsgrupp 

Denna funktion är endast tillgänglig för DACM PC-
användare med behörigheten Admin vald i deras 
behörighetsgrupp. 

Det är inte möjligt att ändra inställningar för grupperna 
Admin, Tekniker och Operatör. 

1. Klicka på ett tidigare skapat gruppnamn i fältet för 
behörighetsgrupper. 

2. Välj inställning för Visa och Ändra genom att 
dubbelklicka på inställningarna i fältet för 
Nuvarande grupps behörighet. 

Om både behörigheten att visa och ändra skall tas 
bort måste man först ta bort behörigheten att ändra 
och sedan behörigheten att visa. 

3. Klicka på Spara för att spara valda inställningar. 

Radera befintlig behörighetsgrupp  

Denna funktion är endast tillgänglig för DACM PC-
användare med behörigheten Admin vald i deras 
behörighetsgrupp. 

Det är inte möjligt att radera grupperna Admin, 
Tekniker och Operatör. 

1. Klicka på ett tidigare skapat gruppnamn i fältet för 
behörighetsgrupper. 

2. Klicka på Radera. 

Du ombeds att bekräfta denna radering. Klicka på 
Ja. 

Behörighetsgruppen är nu helt raderad från PC-
mjukvarans databas. 

5.11 Visa och skriv ut rapporter 

5.11.1 Översikt 

Man kan visa och skriva ut kompletta eller filtrerade 
rapporter i mjukvarans rapportfönster. När rapporter 
skrivs ut på färgskrivare skrivs larmmeddelande 
rödmarkerade. Rapporter kan även skickas via e-post 
och exporteras. 

För att öppna fönstret Rapporter: 

•  Välj Rapport i huvudfönstrets filmeny, eller 

•  Klicka på Rapport ( ). 

Figur 81 innehåller vissa gemensamma detaljer som 
visas i detta fönster oavsett vilken typ av rapport som 
valts. 

Figur 81: Rapportfönstret 

 
1- Rapportmeny: Se avsnitt 5.11.2 Rapportmeny 
2- Åtgärdsknappar: Se avsnitt 5.11.3 

Åtgärdsknappars verktygsrad på sidan 59 
3- Rutan för förhandsvisning av rapport: Se avsnitt 

5.11.4 Ruta för förhandsvisning av rapport på 
sidan 59 

4- Förhandsvisning för utskrift: Se avsnitt 5.11.5 
Förhandsvisning för utskrift på sidan 59 

5- Ruta för val av rapport: Se avsnitt 5.11.6 Ruta 
för val av rapport på sidan 60 
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5.11.2 Rapportmeny 

Tabell 48:  Val i rapportmeny 

 
Val Beskrivning 
Kortinne-
havare 

- Kortinnehavares detaljer: Klicka på 
detta val för att visa eller skriva ut rapport 
som innehåller information från alla flikar 
under Konfiguration av kortinnehavare 
utom fliken för Lägesinställningar. 

- Kortinnehavare kortfattat: Klicka på 
detta val för att visa eller skriva ut rapport 
som endast innehåller användarens 
kortnummer, namn, avdelning, 
behörighetsnivå och kortstatus.   

- Kortnummer och anläggningskod: 
Klicka på detta val för att visa eller skriva 
ut rapport som innehåller användarens 
kortnummer och anläggningskod. 

Avdelnings-
personal med 
foto 

Klicka på detta val för att visa eller skriva ut 
rapport som innehåller information om 
användarens kontakt, anställning samt foto. 

Avdelnings- 
lista 

Klicka på detta val för att visa eller skriva ut 
rapport som innehåller avdelningens ID-
nummer, namn och kontaktinformation. 

Arbetsgivar-
lista 

Klicka på detta val för att visa eller skriva ut 
rapport som innehåller arbtesgivarens ID- 
nummer, namn och kontaktinformation. 

Passerställe Klicka på detta val för att visa eller skriva ut 
rapport som innehåller information från alla 
flikar om alla passerställens konfiguration 
utom behörighetsgrupper. 

Lista över 
behörighets-
grupper 

Klicka på detta val för att visa eller skriva ut 
rapport som innehåller information från fliken 
för behörighetsgrupper. 

Loggrapport Klicka på detta val för att visa eller skriva ut 
rapport som innehåller transaktioner från alla 
DACM som är online och operators 
åtgärder. Användare, systemändringar och 
användarkommandon ingår också i denna 
rapport. 

Händelse-
rapport 

Klicka på detta val för att visa eller skriva ut 
rapport som innehåller information om 
dagliga händelser.  

Användarlista Klicka på detta val för att visa eller skriva ut 
rapport som innehåller lista över mjukvarans 
användare. 

System-
samman-
ställning 

Klicka på detta val för att visa eller skriva ut 
rapport som innehåller information som 
systeminställningar, leverantörsinfo, 
kortyper, passerställens inställningar samt 
användare. 

Skrivar-
inställnng 

Klicka på detta val för att kconfigurera en 
skrivare. 

Stäng Klicka här för att stänga Rapportfönstret. 

 

5.11.3 Åtgärdsknappars verktygsrader 

Rapportfönstrets åtgärdsknappar finns i tre verktygs-
rader. Det går att flytta dessa verktygsrader genom att 
sätta markören på dess kant och dra med musen.  

Tabell 49: Rapportfönstrets åtgärdsknappar 

 
Åtgärdsknapp Beskrivning 

 
Klicka på denna knapp för att stänga 
aktuell visning. 

 
Klicka på denna knapp för att skriva ut 
rapport som är öppnad. 

 
Klicka på denna knapp för att exportera 
den rapport som är öppen. Se avsnitt 
5.11.8 Exportera rapporter på sidan 61 
för mer information. 

 Klicka på denna knapp för att uppdatera 
rutan för förhandsvisning av rapportt. 

 
Klicka på pilknappen, eller ange ett 
värde, för att välja storlek för visning av 
rapport. 

 
Klicka på denna knapp för att flytta till 
första sidan i rapporten. 

 
Klicka på denna knapp för att flytta till 
föregående sida i rapporten. 

 
Skriv in sidonummer och tryck [Enter]  
för att flytta till angiven sida i rapporten. 

 
Klicka på denna knapp för att flytta till 
nästa sida i rapporten. 

 
Klicka på denna knapp för att flytta till 
sista sidan i rapporten. 

 
Klicka på denna knapp för att stoppa 
nedladdningen av innehållet i vald 
rapport. 

 
Klicka på denna knapp för att söka efter 
text i vald rapport. 

5.11.4 Ruta för förhandsvisning av rapport 

I detta område visas en förhandsvisning inför utskrift 
av vald rapport. Innehållet i denna ruta ändras 
beroende på vald rapport. Denna ruta vissa bara om 
Förhandsvisning av utskrift markerats tidigare. 

5.11.5 Förhandsvisning för utskrift 

Klicka i detta lilla fält för att markera att rutan för 
förhandsvisning av utskrift skall visas. Om detta inte 
markerats kan vald rapport bara skrivas ut, inte visas. 
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5.11.6 Ruta för val av rapport 

I denna ruta finns tre olika delar: Utskrift, 
Snabbvisning och Stäng. 

I området för utskrift finns knappar som öppnar 
rapporter för utskrift. Man kan se rapporterna i rutan 
för förhandsvisning för utskrift, om detta markerats, 
innan rapporten skrivs ut. Se Tabell 50 för beskrivning 
av knapparna. 

Tabell 50:  Knappar för utskrift av rapporter 

 
Knapp Beskrivning 
Kortinnehavare 
kortfattat 

Klicka på denna knapp för en kortfattad 
rapport om kortinnehavare. Se Tabell 
48 på sidan 59 för mer information. 

Kortinnehavare 
detaljer 

Klicka på denna knapp för skriva ut 
komplett rapport om kortinnehavare. Se  
Tabell 48 sidan 59 för mer information. 

Kortnr & AL-kod  Klicka på denna knapp för skriva ut 
rapport över kortnummer och 
anläggningskoder. 

Passerställe Klicka på denna knapp för skriva ut 
rapport över alla passerställen. 

Behörig.gr lista Klicka på denna knapp för skriva ut 
rapport över alla behörighetsgrupper. 

Dossier Klicka på denna knapp för skriva ut 
rapport som innehåller kontaktinfo, 
arbetsgivarinfo samt foto. 

Arbetsgivarlista Klicka på denna knapp för skriva ut 
rapport över arbetsgivare. Se Tabell 48 
på sidan 59 för mer information. 

Avdelningslista Klicka på denna knapp för skriva ut 
rapport över avdelningar. Se Tabell 48 
på sidan 59 för mer information. 

Operatörer Klicka på denna knapp för skriva ut 
rapport över mjukvaruanvändare. 

Händelseutskrift Klicka på denna knapp för skriva ut 
rapport om dagliga händelser. 

Loggutskrift Klicka på denna knapp för skriva ut en 
loggrapport. Se “Loggrapport” i Tabell 
48 på sidan 59 för mer information. 

Systemsamman-
ställlning 

Klicka på denna knapp för skriva ut en 
systemrapport. Se Tabell 48 på sidan 
59 för mer information. 

Historikhändelse Klicka på denna knapp för skriva ut 
rapport om dagliga händelser.  

Historiklogg Klicka på denna knapp för skriva ut hela 
händelseloggen. 

 

Området för snabbvisning innehåller knappar för att 
snabbt hämta fram senaste händelsen för visning. 
Händelse- och loggfiler raderas efter varje backup, men 
kan senare visas med hjälp av knapparna 
Historikhändelse och Historiklogg. 

Tabell 51:  Knappar för snabbvisning 

 
Knapp Beskrivning 
Visa logg Klicka här för att visa hela loggen. 
Visa händelse Klicka här för att visa den senaste 

händelsen. 
Visa fellista Klicka här för att visa lista över 

programfel. Se avsnitt 5.8.7 Fliken för 
Allmänna inställningar på sidan 51 för 
information om automatiskt e-post-
meddelande om fel när mjukvaran lämnas. 

Klicka på Stäng för att stänga Rapportfönstret.  

5.11.7 Filtrera rapporter 

När man väljer någon rapport om kortinnehavare 
öppnas fönstret för Val av sökvillkor för rapporter. I 
detta fönster kan man välja vilka kortinnehavare som 
skall ingå i rapporten. 

Figur 82: Fönstret för val av sökvillkor för 
rapporter 

 
 

Använd fälten för sökvillkor för att välja önskad 
kombination av namn, behörighetsnivå, kortstatus och 
avdelning.  

Använd fälten för omfång för att välja en serie 
kortnummer genom att skriva in lägsta respektive 
högsta kortnummer i avsedda fält, eller genom att välja 
kortens utgåvedatum. 

Klicka på OK för att skapa rapporten. 
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När man väljer Avdelningspersonal med foto i 
rapportmenyn öppnas fönstret Tillval för avdelning. 
Välj en avdelning i listan och klicka på OK för att 
skapa en rapport om den avdelningen. Se avsnitt 5.6.14 
Konfiguration på sidan 40 för instruktioner hur man 
lägger till ny avdelning eller ändrar befintlig. 

5.11.8 Exportera rapporter 

Det går att exportera rapporter i flera olika format för 
ordbehandlare samt för olika öppna databaser (ODBC) 
med avseende på: 

•  Teckenseparerade värden 
•  Kommaseparerade värden (.csv) 
•  Crystal Reports® (.rpt) 
•  Crystal Reports® 7 (.rpt) 
•  Data Interchange Format (.dif) 
•  Microsoft  Excel (.xls) 
•  Lotus  1-2-3 
•  ODBC 
•  Sidonumrerad text 
•  Uppgiftsstil (kolumner med värde) 
•  Rapportdefinition 
•  Rich Text Format (.rtf) 
•  Tab-separerad text 
•  Tab-separerade värden 
•  Text (.txt) 
•  Microsoft  Word (.doc) 
De format som i praktiken kan användas beror på de 
.dll-filer som finns installerade i er PC. 

När man exporterar en rapport i ett annat filformat än 
Crystal Reports® (.rpt) kan det hända att man förlorar 
alla det formatteringar som finns i rapporten. 
Programmet försöker emellertid att bevara så mycket 
av formatteringen som exportformater medger. 

Transaktionsdatum och –klockslag skapas av PC:n. 
Händelser finns inte lagrade i DACM. 

1. För att exportera en rapport, klicka på knappen 

 . Exportfönstret öppnas. 

Figur 83: Exportfönstret 

 
 

2. Under Format, klicka på pilknappen för att välja 
typ av format. Se listan ovanför för de typer av 
format som passar ihop.  

3. Under Destination, klicka på pilknappen för att 
välja plats att exportera till. 

4. Klicka på OK för att exportera rapporten. 

Beroende på format och val av destination kan det 
krävas att man skriver in ytterligare information i i 
fönster som då öppnas innan rapporten exporteras. 
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5.12 Funktionsfönstret 

5.12.1 Översikt 

Funktonsfönstret är huvudsakligen avsett att användas 
av tekniker. Man kan dock här utföra manuella 
ndladdningar, fråga om status för DACM samt styra 
dörrlägen. 

För att öppna Funktionsfönstret: 

•  Välj Verktyg→Funktioner i huvudfönstret, eller 

•  Klicka på Funktion ( ). 

Figur 84: Funktionsfönstret 

 
1- Verktygsmeny: Se avsnitt 5.12.2 Verktygsmenyen 

på sidan 62 
2- Meddelanderuta: Se avsnitt 5.12.3 

Meddelanderuta på sidan 62 
3- Funktionsruta: Se avsnitt 5.12.4 Funktionsruta på 

sidan 63 
4- Framstegsrad: Se avsnitt 5.12.5 Framstegsrad 

på sidan 64 
5- Statusrad: Se avsnitt 5.12.6 Statusrad på sidan 

64 

 

5.12.2 Verktygsmenyen 

Tabell 52: Funktionsfönstrets verktygsmeny 

 
Menyval Beskrivning 
Wizard för test Öppnar Wizard för test för att medge 

konfigurering av kort samt test av hård- 
och  mjukvara. Se avsnitt 5.5.2 Wizard 
på sidan 27 för mer information. 

Rensa DTU Rensar DTU om den är ansluten till PC 
där denna mjukvara körs. Se avsnitt 7.7 
Rensa DTU på sidan 69 för mer 
information. 

Säkerhet Öppnar fönstret för säkerhetsinställ-
ningar. Se avsnitt 5.10 Konfigurera 
säkerhetsinställningar på sidan 54 för 
mer information. 

Format och 
statistik 

Öppnar fönstret för format och statistik. 
Se avsnitt 5.9 Format- och 
statistikfönster sidan 52 för mer 
information. 

Använd annan 
mjukvara 

Detta alternativ kan för närvarande inte 
väljas. 

5.12.3 Meddelanderuta 

I meddelanderutan visas status i realtid för den DACM 
som ligger uppkopplad (online) mot mjukvaran: 

•  Datum/Klockslag: I denna kolumn visas aktuellt 
datum och klockslag när en händelse inträffade.  

•  Meddelande: I denna kolumn visas information 
om den händelse eller åtgärd som inträffade. 

•  Plats: I denna kolumn visas det passerställe där 
händelsen eller åtgärden inträffade. 

•  Kortinnehavare: I denna kolumn visas den 
användare som orsakade händelsen eller åtgärden. 

•  Kort-/PIN-nummer: I denna kolumn visas det 
kort- eller PIN-nummer som hör till användare 
som orsakade händelsen eller åtgärden. 

•  Operatör: I denna kolumn visas den DACM PC-
användare som för närvarande är inloggad i 
mjukvaran. 
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5.12.4 Funktionsruta 

Använd Funktionsrutan för att ladda ner ändringar i 
databasen till DACM, fråga efter status för DACM eller 
utföra statusändringar gällande dörren. 

Figur 85: Funktionsrutan 

 
1- Identifikationsfönster  
2- Datum/Klockslag 
3- Åtgärdsknappar 

•  Identifikationsfönstret: I detta fönster visas 
grundläggande information om den enhet som är 
uppkopplad (online) mot mjukvaran, information 
som enhetsnamn, typ, ID och mjukvaruversion.  

•  Datum/Klockslag: Här visas aktuellt datum och 
klockslag. 

•  Åtgärdsknappar: Se Tabell 53 för beskrivning av 
knapparna. 

Tabell 53:  Funktionsrutans åtgärdsknappar 

 
Knapp Beskrivning 
Rensa 
kontrollenhet 

Klicka på denna knapp för att radera 
databasen i DACM. Detta raderar DACM. 

Nedladda Klicka här för att sända ändringar i data-
basen till DACM. Detta har högre priotitet 
an mjukvarans automatiska nedladdnings-
funktion. Se avsnitt 5.8.7 Fliken för 
Allmänna inställningar sidan 51 för mer 
information. 

Rensa skärm Klicka här för att rensa meddelanderutan.  
Lås Klicka här för att permanent låsa dörren. I 

detta läge kan inga kortinnahavare låsa upp 
dörren men utpasseringsknappen (om 
sådan finns) fungerar fortfarande. 

Hög-
säkerhets-
läge 

Klicka på denna knapp för att ställa 
uppkopplad DACM i högsäkerhetsläge. 
Bara användare med privilegiet Högsäker-
hetsläge kan passera dörren i detta läge. 

 

Tabell 53:  Funktionsrutans åtgärdsknappar 
(forts.) 

 
Knapp Beskrivning 
Normalläge Klicka på denna knapp för att ställa upp-

kopplad DACM i normalt arbetsläge. 
Lås upp dörr Klicka på denna knapp för att låsa upp 

dörren den tid som valts för standard lås 
upp-tid under fliken för passerställe. Se  
Tabell 33 på sidan 45 för mer information. 

Upplås dörr Klicka på denna knapp för att ställa dörren 
i upplåst läge.  
Användare med behörighet att ställa 
dörren i hållande olåst läge kan låsa upp 
dörren genom att visa kort vid prox-läsare 
två gånger inom tre sekunder. Om detta 
upprepas igen kommer DACM att lämna 
detta läge. 
Använd fliken Lägesinställningar för att ge 
behörighet till användare att ställa uppp 
dörr i olåst läge. Se avsnitt 5.6.8 Flik för 
Lägesinställningar på sidan 36 för mer 
information. 

Statusfråga Klicka här för att få följande information: 

- Aktuellt läge: Identifierar det arbetsläge 
som DACM i nuläget står i (Normalläge, 
Högsäkerhetsläge, Låst eller Dörr hållen 
öppen). 

- PIN används: Anger om PIN-kod krävs 
för att låsa upp dörren (Ja eller Nej). 

- Länk används: Används inte i nuläget. 

- D0/D1-kontroll aktiverad: Prox-läsares 
kabelkontroll (Ja eller Nej). 

- Säkerhetsläge kräver PIN: Anger om 
PIN krävs för att låsa upp dörren med 
DACM i högsäkerhetsläge (Ja eller Nej). 

- Läsare tillgänglig: Anger om prox-
läsare är uppkopplad (Ja eller Nej). 

- D0/D1 omkastade: Anger om prox-
läsares ledare D0 och D1 är omkastade 
(Ja eller Nej). 

- PIN-knappsats upptäckt: Används inte 

- Inladdade kort: Anger antalet kort för  
DACM som finns lagrade i uppkopplad  
DACM.  

- DACM-adress: Anger DACMs 
bussadress i tilldelad kontrollenhet. 

Stäng Klicka på denna knapp för att stänga 
Funktionsfönstret. 
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5.12.5 Framstegsrad 

I detta område visas hur proceduren framskrider när 
data sänds från PC till DACM och när data sänds från 
DACM till PC. 

Figur 86: Funktionsfönstrets framstegsrad 

 
 

5.12.6 Statusrad 

I detta område visas status för kommunikationen 
mellan PC och DACM. Se Tabell 54 för beskrivning. 

Tabell 54:  Fält i statusraden 

 
Fältnamn Beskrivning 
Com-portens 
status 

Här visas “Online” när DACM är 
uppkopplad mot PC, eller “Offline” om 
DACM inte ligger uppkopplad. 

Kort sända I detta fält visas antalet användarkort 
som sänts till DACM vid klick på 
knappen Nedladda. 

Återförsök – antal 
gånger 

I detta fält visas hur många försök som 
gjorts att kommunicera. 

Status I detta fält visas “Nedladdning 
lyckades!” för lyckade nedladdningar. 

 

5.13 Ta bort mjukvaran 
1. För att ta bort mjukvaran från er PC, klicka på 

Start → Inställningar → Kontrollenhet. 

2. Dubbelklicka på Lägg till/Ta bort program i 
fönstret för Kontrollpanel. 

3. Klicka på BOSCH kontrollenhet för 
passerkontroll för att välja denna i listan över 
installerade program. 

4. Klicka på Ta bort. Klicka sedan på Ja vid frågan 
om du vill ta bort detta program. 

Programmet har tagits bort från er PC. Vissa filer 
och mappar kanske inte raderats i denna procedur. 
Du måste i så fall radera dessa manuellt. 
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6.0 DACM-uppkoppling 
För att lägga till eller ersätta enheter i databasen för 
DACMs mjukvara, eller för att sända ändringar i 
programmeringen till DACM, måste DACM kopplas 
upp mot PC som kör mjukvaran för DACM. 

Följ följande steg för att koppla upp DACM mot PC 
med mjukvaran för DACM.  

1. Plugga in kabenl för seriell kommunikation med 
antingen 9-stifts eller 25-stifts seriell kontakt i 
anslutning i PC. Se Figur 87. 

2. Plugga in den seriella kabelns kontakt märkt 
“CONTR” i den seriella porten i DACM. Se Figur 
87. 

Mjukvaran för DACM känner automatiskt av 
vilken serieport som används och konfigurerar 
systemet efter denna. 

Figur 87: Inkoppling av kontrollenhet till PC 
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1- Seriell kommunikationskabel 

(levereras tillsammans med DACM) 
2- 9-stifts seriell kontakt 
3- 25-stifts seriell kontakt 
4- PC 9-stifts seriell port (använd valfri) 
5- Kontrollenhets kontakt (ansluts i DACM) 
6- DACM serieport (anslut kontakt märkt ”CONTR” 
här) 

Nu är DACM beredd att kommunicera med 
mjukvaran för DACM. Se avsnitt 5.3 Start av mjukvaran 
på sidan 19 samt avsnitt 5.5.1 Wizard på sidan 26 för 
instruktioner om hur man startas mjukvaran och 
använder Wizard (hjälpredan) för nya enheter för att 
lägga till en ny DACM eller ersätta en befintlig. 

7.0  Dataöverföringsenhet 
(DTU)  

7.1 Översikt 
DTU är ett extra tillbehör som används för att överföra 
programmeringsinformation från PC till DACM utan 
att PC:n behöver ligga uppkopplad. 

En DTU kan överföra till upp till 255 DACM-enheter, 
eller totalt 16,000 användaruppgifter vid en enda 
nedladdning. Exempelvis kan 10 stycken DACM, som 
var och en innehåller 1,600 användare, nedladdas 
samtidigt utan att man måste hoppa fram och tillbaka i 
PC:n mellan varje DACM. 

På liknande sätt kan 255 DACM, med uppgifter om 60 
användare i varje, nedladdas från DTU utan att man 
behöver återvända till PC:n. 

Endast giltiga användare nedladdas till DACM. 

Mukvaran kan hantera flera DTU. 

7.2 Statuslysdioder 
I varje DTU finns fyra lysdioder som visar status för 
spänning, kommunikation och dataöverföring. 

Figur 88: Statuslysdioder i DTU 
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1- DTU uppifrån 
2- DTU baksidan 
3- Blå lysdiod 
4- Röd lysdiod 
5- Orange lysdiod 
6- Grön lysdiod 
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Tabell 55:  Lysdiodsindikeringar i DTU 

 
Lysdiod Status Indikering 
Blå Fast sken DTU-spänning OK 
Blå och 
Röd 

Blinkande Ingen kommunikation 

Fast sken Fel Röd 
Blinkande Vänta 

Orange Fast sken Nedladdning pågår 
Grön Fast sken Nedladdning avslutad 
 Blinkande Nedladdning till aktuell DACM 

avslutad, nedladdning till andra 
DACM krävs 

7.3 Lägg till DTU till enhetslista 
Man måste lägga till DTU till mjukvarans enhetslista 
innan man kan utnyttja överföring av data med DTU. 

1. Starta mjukvaran i PC:n. 

2. Anslut DTU-kabeln till den kabeln för seriell 
kommunikation. Se Figur 89. 

Figur 89: Hopkoppling av DTU-kabeln med 
kabeln för seriell kommunikation 

21

 
1- Kabel för seriell kommunikation 

(levereras tillsammans med DACM)  
2- DT-kabel (levereras tillsammans med DTU) 

 

3. Anslut DTU-kabelns RJ45-kontakt i DTU:ns RJ45- 
port. Se Figur 90. 

Figur 90: DTU-kabel in i DTU-port 

1

2

3  
1- DTU-kabel (levereras tillsammans med DTU) 
2- RJ45-kontakt 
3- DTU RJ45-port 

4. Anslut kabeln för seriell kommunikation i PC:n 
antingen till ett 9-stifts eller en 25-stifts uttag. Se 
Figur 91. 

Figur 91: Inkoppling av kabel för seriell 
kommunikation till uttag i PC 
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3

1
5

 
1- Kabel för seriell kommunikation 

(levereras tillsammans med DACM) 
2- 9-stifts seriellt uttag 
3- 25-stifts seriellt uttag (används inte) 
4- PC 9-stifts seriell port (uttag) 
5- DTU-kabel (levereras tillsammans med DTU) 
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5. Koppla spänningskabeln för DTU till DTUs 
nätaggregat. Jacka in nätaggregatets nätspännings-
kabel i lämpligt eluttag. Se Figur 92. 

Figur 92: Anslutning av spänning till DTU 
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1- DTU-kabeln(levereras tillsammans med DTU) 
2- DTU spänningskabel 
3- Nätaggregat (levereras tillsammans med DTU) 
4- Tillgängligt eluttag 

Wizard (hjälpredan) för att lägga till nya/ersätta 
enheter öppnas I mjukvaran. 

6. Klicka på Lägg till för att lägga till en ny enhet, 
eller klicka på Ersätt för att ersätta en befintlig 
enhet. 

Figur 93: Ny enhet hittad 

 

 

7. Wizard ber då att du skall ange ett namn för 
enheten. Skriv in namnet i därför avsett fält och 
klicka sedan på OK. 

Figur 94: Ny enhets namn 

 
Sedan visas att enheten lyckats att läggas till i 
mjukvaran. 

8. Klicka på Sluta. 

Figur 95: Ny enhet tillagd 
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När en DTU har lagts till i mjukvaran visas den i 
listan över enheter i huvudfönstret. 

Figur 96: Enhetslista (Ny enhet tillagd) 

 
 

Nu kan DTU-emheten användas för att överföra 
data mellan PC och DACM. 

7.4 Uppdatera en DACM 
Mjukvaran laddar automatiskt ner alla förändringar i 
databasen till DTU-enheten när den ligger uppkopplad 
(online) mot PC:n. I huvudfönstrets statusrad indikeras 
att det behövs en nedladdning till DACM-enheter. Se 
avsnitt 5.4.6 Huvudfönstrets statusrad på sidan 25 för mer 
information. 

1. Anslut DTU till uttaget på framsidan av DACM. 

Data överförs automatiskt från DTU till DACM. 
När den gröna lysdioden på DTU tänds är 
nedladdningen klar. 

Om den gröna lysdioden blinkar betyder det att 
aktuell nedladdning är klar men att fler DACM 
behöver nedladdas. Fortsätt med att ladda ner till 
övriga DACM till dess att den gröna lysdioden 
lyser med fast sken. 

2. Lossa DTU-enheten från sista DACM och koppla 
åter in den i seriell port i PC:n med den 
medföljande seriella kabeln. 

3. Vänta till dess att mjukvaran indikerar att 
nedladdningen genomförts med framgång. 

7.5 Lägg till en DACM 
Det är möjligt att lägga in nya DACM i mjukvaran 
med hjälp av dataöverföringsenheten DTU. 

1. Anslut DTU till uttaget på fronten i DACM. Vänta 
cirka 10 sekunder. 

2. Lossa DTU-enheten från DACM och anslut den 
åter till den seriella porten i använd PC. Se Figur 
89 t.o.m. Figur 92 för rätt inkoppling av kabeln 
mellan DTU –PC. 

Wizard för ny enhet startar inom 10 sekunder. 

3. Följ instruktionerna från Wizard (hjälpredan) för 
ny enhet för att lägga till DACM-enheten i 
mjukvaran. 

4. Klicka på Kortinnehavare i huvudfönstrets 
knapprad för att öppna fönstret för konfiguration 
av kortinnehavare. Lägg till de kort som behövs. 

5. Klicka på Stäng för att avsluta och stänga fönstret 
Konfiguration av kortinnehavare. Funktionsfönstret 
för DTU öppnas. 

Figur 97: DTU funktionsfönster 

 
 

6. Klicka på OK och vänta till dess att mjukvaran 
indikerar att nedladdningen till DTU är klar. 

7. Lossa DTU från den seriella porten i PC:n och 
anslut den åter till DACM. 

8. Vänta tills dess att den gröna lysdioden på DTU 
tänds med fast sken. Om den blinkar krävs det 
nedladdning till fler DACM-enheter. 

9. Lossa DTU från DACM och anslut den åter till 
den seriella porten i PC:n med medföljande seriell 
kabel. 

10. Vänta till dess att mjukvaran indikerar att 
nedladdningen lyckats. 
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7.6 Lägg till kortformat 
Det är möjligt att lägga in nya kortformat till 
mjukvaran med hjälp av DTU. 

1. Anslut DTU till uttaget på fronten i DACM. 

2. Håll fram ett kort i närheten av prox-läsaren. 

3. Lossa DTU-enheten från DACM och anslut den 
åter till den seriella porten i använd PC med hjälp 
av den medföljande seriella kabeln. 

Transaktionen visas i huvudfönstrets 
Transaktionsruta. Om det kort som avlästs är av 
okänd typ öppnas Wizard för konfiguration av 
kortformat. 

4. Följ instruktionerna från Wizard för att lägga till 
kortformatet i mjukvaran. 

7.7 Rensa DTU 
Om en DTU används för test och i verkligheten inte 
tillhör kundens anläggning, kommer denna DTU-enhet 
att indikera att det finns en ny enhet till dess att DTU-
enheten rensats. 

Rensa DTU genom att: 

•  Klicka på Verktyg → Rensa DTU i 
huvudfönstret, eller 

•  Klicka på Verktyg → Rensa DTU i 
Funktionsfönstret. 
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8.0 Felsökning 
I detta avsnitt återfinns information om felsökning för de mest vanliga problemen. 

Tabell 56: Funktionsproblem för DACM 

 
Problem Orsak Lösning 
Dörren låses inte upp när 
ett kort eller en PIN-kod 
används. 

•  Kortet eller PIN-koden finns inte i 
DACMs databas. 

•  Tilldelningen av användarens 
område har ändrats efter det att 
användaren lagts in i DACM. 

 
 
•  Ogiltig PIN-kod intryckt. 
 
 
•  DACM står i högsäkerhetsläge. 

•  Lägg in användarens kort och/eller PIN-kod i  
DACM. 

•  Radera användaren och skriv sedan in 
densamma igen i DACM. Om DACM utgör del 
av säkerhetssystem skall tilldelning av område 
uppdateras via kontrollenhetens knappsats. SE 
avsnitt 3.4 Konfigurera DACM i befintlig 
centralapparat på sidan 16. 

•  Tryck in PIN-koden igen. Om detta inte heller 
fungerar, kontrollera att PIN-koden skrivits in på 
rätt sätt i mjukvaran i DACM. 

•  Användaren har inte har privilegier för 
högsäkerhetsläge. Se avsnitt 5.6.8 Flik för 
Lägesinställningar på sidan 36 för mer 
information. 

En användares PIN-kod 
fungerar på knappsats för 
centralapparaterna  
DS7240V2/DS7220V2 
men inte på prox-läsare 
ansluten till DACM. 

Efter det att kort tilldelats användare av 
centralapparat DS7240V2/DS7220V2 
känner DACM endast igen kort som 
används i centralapparater. PIN-koder 
accepteras bara i centralapparaten. 

Skapa två användare i centralapparatren 
DS7240V2/DS7220V2. Tilldela kortnumret till den 
första användaren (Endast kort) och tilldela PIN-
koden till den andra användaren (Endast PIN). Tilldela 
INTE  något kortnummer till den användare som givits 
PIN-kod. Tilldela sedan båda dessa användare till den 
person som behöver kort och PIN-kod. 
Exempel: “Karl” är en användare som skall kunna till- 
och frånkoppla centralapparatren och även låsa upp 
dörr vid prox-läsare ansluten till DACM. Programmera 
användarnummer 10 i centralapparaten för Karls PIN-
kod. Programmera sedan användare 11 med Karls 
kortnummer. Användare 10 (PIN-användare) gör att 
Karl kan till- och frånkoppla centralapparaten från 
prox-läsaren ansluten till DACM och användare 11 
(kortanvändare) gör att Karl kan låsa upp dörren. 
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Tabell 57: Problem med mjukvarans funktion 

 
Problem Orsak Lösning 
Alla användare har samma 
namn och samma PIN-kod. 

Om flera kort läggs in i klump med 
hjälp av mjukvarans Wizard för att 
lägga till kort, kommer alla uppgifter 
om  användare att vara desamma som 
den första användaren i omfånget. 

Använd Huvudinställningar (se sidan 33) och fliken 
Lägesinställningar (se sidan 36) för att ändra 
uppgifterna för varje enskild användare. 

Indikeringen för systemets 
CPU visar alltid nära 100 %. 

Processorn i PC:n är för hårt belastad. Uppgradera PC:ns processor för att förebättra 
systemets funktion. Det är normalt att CPU-
indikeringen anger nära 100% vid backup. 

Indikeringen för systemets 
minne visar alltid nära 100 
%. 

PC:n har för litet RAM-minne för att 
kunna hantera alla program som körs, 
inklusive PC-mjukvaran för DACM. 

Stäng de program som inte behöver användas eller 
lägg till ett större RAM-minne i PC:n. 

Indikeringen för systemets 
hårddisk visar alltid nära 100 
%. 

Det finns inte tillräckligt med fritt 
utrymme på PC:ns hårddisk. 

Radera program och filer som inte behövs för att 
skapa mer fritt utrymme. Denna indikering skall aldrig 
ligga i närheten av ens 90%. 

Databasen är verkligen 
långsam. 

När man lägger till eller raderar många 
uppgifter i databasen kan detta ta 
lång tid och dra ner databasens 
kapacitet. 

Komprimera databasen var tredje månad eller efter 
det 500 användaruppgifter ändrats. Se avsnitt 5.8.6 
Fliken DB-underhåll (Databasunderhåll på sidan 50 
för mer information. 

Databasen är felaktig. Okänt fel. Återställ databasen genom att dess backup-fil. Se 
avsnitt 5.8.6 Fliken DB-underhåll (Databasunderhåll 
på sidan 50 för mer information. Uppgifter om 
användare, enheter och systemändringar gjorda efter 
det att senaste backup togs är förlorade. 

Exporterade rapporter ser 
inte ut som de rapporter som 
visas i skärmen. 

Formatet för Crystal Reports (.rpt) har 
inte valts som exportformat. 

När en rapport exporteras i ett filformat annat än 
Crystal Reports format (.rpt) kommer vissa eller alla 
av rapportens formattering att gå förlorade. 
Programmet försöker emellertid alltid att bevara så 
mycket av formatteringen som exportformatet 
medger. 
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