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Introduktion och Installation
1. Om

denna manual

Nedan följer en genomgång om hur manualen är uppbyggd, till exempel vilka symboler som används
och vad det innebär när texten är kursiv.

Manualen är uppdelad i fyra huvudsakliga kapitel.

Introduktion och Installation

Introduktion och Installation
Använda ASSA Performer
Service och Underhåll
Vanliga frågor - FAQ
Klicka eller skanna koden
för att ladda ned manualen

Mekanisk System och CLIQ System
Den del av manualen som beskriver hanteringen av nycklar är uppdelad i två delar,
Mekaniska låssystem och CLIQ låssystem.
De sidor som hanterar CLIQ låssystem är markerade med en
CLIQ-symbol uppe i vänstra hörnet. Dessa sidor behöver ej läsas
om endast mekaniska låssystem innehas.

Inledning av kapitel
De kapitel som innehåller steg för steg beskrivningar kommer att inledas med en
kortfattad beskrivning där endast de viktigaste stegen nämns. Den skrivs i kursiv
text, tecknet » innebär nästa steg.
Exempel: Inställningar » Användare » Högerklicka » Ny användare » Spara

•

•
•
•

Klickbara knappar kommer i texten markeras med citationstecken, samt
skrivas i kursiv text (exempel: ”Personer”, ”Internal”, ”Lämna ut/in
(adressbok)”)
Det som refererar till text som ej är klickbar skrivs endast i kursiv text.
(exempel: Namn, Företag)
Bilderna är inramade med en svart ram och markerade med en numrering.
De flesta bilderna är klippta och visar endast den nödvändiga informationen.
Klickbara länkar kommer vara understrukna och skrivna i fet stil. T.ex. Läs
mer kap 2.3

Utryck
Klicka = Klicka med vänster musknapp
Högerklicka = Klicka med höger musknapp
Dubbelklicka = Klicka snabbt två gånger med vänster musknapp
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Symboler och Tecken
Videoguide – Klickbara länkar (vid digitalt format) till videoguide på
ASSAs hemsida.

OBS: Var uppmärksam på texten som merkaras med varningstriangel.

1
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Dessa Rutor Innehåller steg för
steg instruktioner.
Stegen Relateras till bilder, de
bilder som stegen relateras till
markeras med Bild (1)
De områden i en bild som är
viktiga, samt där som det skall
klickas är markerat med rött.
Exempel: Klicka på ”Personer”
Bildnummer,
Bild (2)
Grå rutor innehåller Tips och
notiser. Bredvid dessa är en
glödlampa.

2

Högerklick markeras med
en pil och en cirkel

Grön markering innehåller
information som ej är av
samma vikt som de röda
markeringarna.

Pil med två cirklar indikerar
på dubbelklick med vänster
musknapp

OBS: Färger och linjetjocklek kan anpassas för att synas tydligare.
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1.1. Definitioner och förkortningar
Nedan finns en lista över den vanligaste terminologin och begreppen i manualen.

Ord

Betydelse

ASM

ASSA Security Master – Programmet där ASSA hanterar
låssystem
Databas filen som skickas mellan ASM och ASSA Performer

Introduktion och Installation

.bak-fil
.csv-fil

En fil med värden separerade med kommatecken (commaseparated values) som sparar tabelldata (siffror och text)

.xls-fil

Filformat på arbetsbok i Microsoft Excel

Setupnyckel Administratörsnyckel
Terminal PD Programmeringsenhet
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PIN-kod

Lösenord med en kombination av bokstäver eller siffror

URL

Webbadress

2. Inledning
Detta kapitel innehåller en inledande text för att få en förståelse vad ASSA Performer kan göra och
hur dess funktioner samverkar med ASSAs låssystem. Genomgång av de komponenter som kan ingå i
ett ASSA låssystem samt de förberedelser som behövs göras före programmets kan användas.

2.1. Introduktion ASSA Performer och ASSA CLIQ
Grundläggande vad ASSA Performer och ASSA CLIQ är samt dess funktioner och syfte.

ASSA Performer

Introduktion och Installation

Assa Performer är en programvara för hantering av nycklarna i ditt låssystem.
Säkerheten i låssystemet fungerar bara så länge du har kontroll på dina nycklar.
Om du tappar nycklarna, kan säkerheten inte upprätthållas utan åtgärder i
låssystemet.
Det finns fyra saker som är viktiga att veta om ett låssystem när det gäller
nyckeladministration:
1.
2.
3.
4.

Vilka nycklar är utlämnande?
Vem har nycklar?
Var passar de?
När ska de lämnas in?

Nyckeladministration är tidskrävande när det görs manuellt samt att manuell
hantering ökar risken för fel. Med ASSA Performer får du bättre kontroll på ditt
låssystem.

ASSA CLIQ
CLIQ är ett elektromekaniskt låssystem med ytterligare en nivå av säkerhet och
flexibilitet, ett naturligt val för den som söker en modern säkerhetslösning. CLIQ
kombinerar en modern mekanisk grundplattform med en avancerad elektronisk
funktion som tillåter att nycklar som förlorats automatiskt kan spärras i
låscylindrar.
CLIQ består av en högsäkerhetscylinder med mekanisk och elektronisk blockering.
Nyckeln består av patenterad mekanisk kod och en unik elektronisk kod.
Information som finns i nyckeln överförs via en kontaktskena för att godkännas och
registreras i cylindern
Nycklar och cylindrar har digital märkning för en enkel PC-administration. Alla
nycklar som ingår i systemet ges behörighet med ASSA Performer. För att
programmera och driftsätta cylindrar används Setup-nyckel. Setup-nyckeln
används även för anpassning av behörigheter och utläsning av historik.
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2.2. Navigering
I detta kapitel förklaras hur man navigerar i ASSA Performer.

Genvägar
Det vänstra fältet ”Genvägar” bild (1) kan användas för att snabbt komma åt de
olika funktionerna. För att komma till dessa funktioner krävs ett klick med musen
på ikonerna.

Navigeringsträd

Introduktion och Installation

I navigeringsträdet finns ett (+) bredvid på Låssystem och Inställningar, detta
innebär att det finns underrubriker. För att komma åt dessa dubbelklickar man på
dessa huvudrubriker eller trycker på plusset det för att utvidga. Bild (2)
Genom att klicka på rubrikerna i navigeringsträdet ses innehållet i det högra
fönstret. På bild nedan är Låssystem valt och därför syns de olika låssystemen i den
högra rutan på bild (1)

Låssystem
I navigeringsträdet använder ASSA Performer ”Systemnummer” bild (1) som titel
på de olika låssystemen.

Genvägar

Navigeringsfält med
Navigeringsträd

Högra Fältet visar det som är
valt i Navigeringsträdet

1

3
2

Den rubrik som är vald i
navigeringsträdet, skrivs ut i
överskriften.
Hela navigeringsvägen till
beställningar skrivs ut enligt (3)
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2.3. Låssystem
I detta kapitel beskrivs vad ett låssystem är samt hur man navigerar för att finna vad det innehåller
samt dess funktioner.

Ett låssystem innehåller lås och cylindrar, flera stycken låssystem kan vara
importerad i ASSA Performer, dessa presenteras med olika namn och
systemnummer. Varje Låssystem har sina unika uppsättningar av cylindrar och
nycklar.
Nedan beskrivs två stycken metoder för att nå de Cylindrar, Nycklar, Personer,
Beställningar och Låsschema som är en del av önskat låssystem

1: Klicka på ”Låssystem”
under Genvägar eller i
Navigeringsträdet.

Introduktion och Installation

Metod 1 enligt bild (1)
Systemnummer är det som den titel som
används i navigeringsträdet, exempel: IQC59

1

2: Dubbelklicka sedan
på önskat Låssystem.
3: Klicka sedan på
önskad funktion

Metod 2 enligt bild (1)
1: Klicka (+) eller
dubbelklicka på
”Låssystem” i
navigeringsträdet
2: Klicka (+) eller
dubbelklicka på önskat
låssystem, exempel
visar ”IQC59”
3: Klicka sedan på
önskad funktion

Då de är ett (+) på vänster sida kan det
dubbelklickas på rubriken eller klickas på
(+) för att komma till nästa nivå.
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2.4. Låsschema
I detta kapitel beskrivs var låsschemat hittas samt vad olika symboler och färger innebär. Nedan
beskrivs två stycken olika metoder för att nå önskat låsschema.

2.4.1. Öppna låsschema
Metod 2, Orangea rutor:

1

Introduktion och Installation

1: Klicka på ”Låssystem”
under ”genvägar”, bild (1)
2: Dubbelklicka sedan på
önskat låssystem, bild (1)
3: Dubbelklicka sedan på
”Låssystem”, bild (2)

Metod 1, Gröna rutor:

1: Använd navigeringsträdet,
dubbelklicka på ”Låssystem”,
bild (2)
2: Dubbelklicka på önskat
låssystem (CMD609), bild (2)
3: Klicka på ”Låsschema” i
navigeringsträdet, bild (2)

Då de är ett (+) på
vänster sida kan det
dubbelklickas på rubriken
eller klickas på (+) för att
komma till nästa nivå.
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2

2.4.2. Symboler och tecken

Hänglåset
Hänglåset indikerar om CLIQ-uppgifter kan utföras i låsschemat, dessa läggs sedan
till i uppgiftslistan, det går ej att ångra en uppgift som skickats till uppgiftslistan.
Då måste programmerings ske och ett nytt jobb skapas efter det.

Låst: Ändringar i låsschemat kan inte göras förens pinkod är inskrivet

Nyckel ej aktiv
Nyckel aktiv

Introduktion och Installation

Öppen: Ändringar i låsschemat kan göras, pinkod inskrivet.

Dubbelklicka här för att låsa/låsa upp. När
åtgärder görs i låsschemat som kräver att det
är upplåst kommer en dialogruta som ber
användaren fylla i PIN-kod till Setup-nyckel

Nyckel har ett
tidsintervall när den är
aktiv.

4

Behörighetssymboler
”Mekanisk” nivå:
Mekanisk kryss
Elektroniskt kryss
Kan inte få behörighet
”Elektronisk” nivå:
Har ej behörighet
Ska få behörighet
Har behörighet
Behörighet kommer att tas bort
Det finns en CLIQ-uppgift som ska uppdateras

Gruppnivå = mörkgrön
Enskild nyckel = ljusgrön

med en Setup-nyckel.
Kommer att bli behörig efter uppdatering med Setup-nyckel.
Behörighet kommer att tas bort med Setup-nyckel .
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2.5. Nycklar och Cylindrar
Det finns olika typer av mekaniska nycklar och cylindrar, nedan visas några exempel. Alla olika
nycklar och cylindrar kan användas i ASSA Performer, med en märkning och ett löpnummer är det
möjligt att på ett enkelt sätt få god överblick över sitt låssystem.

2.5.1. Mekaniska nycklar och cylindrar

Mekanisk nyckel (kromad)

Introduktion och Installation

En mekanisk nyckel som kan användas för att öppna en mekanisk cylinder i
systemet.

Mekanisk cylinder
En mekanisk cylinder kan öppnas antingen med CLIQ nyckel eller med mekanisk
nyckel.

OBS: Alla typer av mekaniska cylindrar och nycklar kan administreras genom ASSA
Performer detta är bara några exempel.
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2.5.2. Nycklar och Cylindrar i CLIQ system
I ett CLIQ låssystem finns elektroniska nycklar och cylindrar, alla har olika funktioner och särskilda
syften. Nedan följer en sammanfattning av dess funktioner och möjligheter för ökad förståelse om
CLIQ system.

Master Setup-nyckel (blå markering)
Master Setup-nyckeln har högst nivå bland setupnycklarna, och det finns bara en
Master Setup-nyckel i varje CLIQ låssystem. Nyckeln är märkt med blå färg.

•
•
•
•
•
•

Ge administratörsbehörighet till Setup-nycklar
Spärra borttappade Setup-nycklar
Spärra borttappade CLIQ nycklar
Byta PIN-kod för Setup-nycklar
Hämta händelselogg från cylindrar
Programmera cylindrar

Introduktion och Installation

Master Setup-nyckeln används för att:

Master Setup-nyckel

OBS: En Master Setup-nyckel har ingen mekanisk kod och kan inte användas för att
öppna cylindrar. Denna nyckel bör förvaras på ett säkert ställe med begränsad åtkomst
för att systemets säkerhet ska upprätthållas.

Setup-nyckel (röd markering)
En Setup-nyckel kan ges samma administratörsbehörighet som Master Setupnyckel, denna är märkt med röd färg. Den kan däremot aldrig användas för att
blockera andra setupnycklar eller ändra deras PIN-kod. Denna egenskap har endast
Master Setup-nyckeln.
Använd Setup-nyckeln för att:
• Spärra borttappade användarnycklar
• Hämta händelselogg för cylindrar
• Programmera cylindrar

Setup-nyckel

OBS: En Setupnyckel har ingen mekanisk kod och kan inte användas för att öppna
cylindrar.
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CLIQ Användarnyckel (kromad markering)
En CLIQ nyckel används för att öppna cylindrarna i ett CLIQ
låssystem. Nyckeln lämnas ut till en användare, och
behörigheten ställs in utifrån användarens behov. För att en
cylinder ska kunna ge behörighet till en nyckel måste
följande krav vara uppfyllda:
•

Introduktion och Installation

•
•

CLIQ-Användarnyckeln

Cylindern är programmerad att ge behörighet till nyckeln
o Den mekaniska koden är korrekt
o Cylindern är elektroniskt programmerad att ge nyckeln behörighet
Nyckeln är giltig i cylindern (har inte blockerats)
Nyckeln aktiv och giltigt mellan start och stop datum (eller alltid aktiv)

En CLIQ nyckel har plats för upp till 100 händelser, och dessa laddas upp till ASSA
Performer när nyckeln uppdateras i en Terminal PD.

PDK Kontaktnyckel
Systemoperatörens nyckel. Kontaktnyckeln används för
identifiering av cylindrar och vid tillägg och utökning inom
låssystemet. Används för att läsa cylinderns
identifieringsnummer.
OBS: Kan användas för att skapa en analysfil som skickas till ASSA vid
felsökning.

CLIQ-cylinder
En CLIQ-cylinder har en eller flera mekaniska koder, men
för att utöka funktionaliteten går den igenom en extra
elektronisk valideringsprocess innan behörighet ges till en
CLIQ-nyckel.
En cylinder kan innehålla behörigheter för upp till 1000
nyckelgrupper eller 1000 individuella nycklar.
Den elektroniska delen av cylindern ström försörjs från
batteriet i den nyckel som sätts in i cylindern, därmed
behövs ingen ytterligare strömförsörjning.
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Programmeringsenhet
Terminal PD används som port mellan ASSA Performer och CLIQ nycklarna för att
utföra uppdateringar och samla in historik, eller ladda uppgifter till Setup-nycklar.
Port 2

Introduktion och Installation

Introduktion och Installation

Port 1

Terminal PD

Terminal PD används av administratörerna i ett CLIQ system. Det är nödvändigt att
ha en Terminal PD, tillsammans med en Setup-Nyckel, som är ansluten till en dator
för att kunna hantera ett låssystem som använder CLIQ. En Terminal PD används
även vid nedladdning av programmeringsuppgifter till en Setup-nyckel. Terminal PD
har de portar som anges i listan nedan.

Anslutningar på en Terminal PD

Anslutningar Funktion
1

Port 1: Nyckelport som används för att ansluta Setup-nycklar.
Markerad med en blå halvcirkel

2

Port 2: Nyckelport som används för att ansluta användarnycklar

3

Port 3: Används för att ansluta cylindrar

4

COM-port för datakommunikation

5

USB port för datakommunikation

6

Port för extern 9 volt strömförsörjning
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3. Installation
Under denna rubrik beskrivs hur en installation utav ASSA Performer utförs, samt de moment som
krävs för att ASSA Performer skall fungera för dagligt bruk.

3.1.

Vad behövs för att installera

Installation utav Performer kan göras med
CD-ROM eller med en nedladdad fil.

Demolicens: En demolicens medföljer alltid, är inte programmet köpt kommer det
kunna användas i 30 dagar. Det är inte möjligt att uppdatera låsschema via ASSA
med demolicens, för att detta skall kunna göras behövs en licens. Demolicensen
finns på skivan vid namn ”DemoLicens.lic”.

Systemkrav
Nedan visas rekommendationer vad som krävs av er dator.

Systemkrav:
•

Windows XP SP3

•

1,5Ghz

•

2GB RAM-minne

•

4 GB tillgängligt diskutrymme

Systemkrav:
• Windows 7
• 1,5Ghz
• 2GB RAM-minne (32-bitars) eller 2GB RAM-minne (64-bitars)
• 16 GB tillgängligt diskutrymme (32-bitars) eller 20 GB (64-bitars)
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Introduktion och Installation

Introduktion och Installation

ASSA Performer kan laddas ned från
http://www.assa.se/

3.2. Programinstallation
Här beskrivs installationen av programvaran Performer. Bilderna visar alla de fönster som dyker upp
under installation. Observera att bilderna är klippta i manualen för att ta mindre plats.

Videoguide – ASSA Performer installation
OBS: Om inte .Net framework är installerat på datorn kommer installationen
automatiskt installera dessa, några extra steg kommer då inkluderas samt en omstart
kommer att behövas.

Introduktion och Installation

1

1: Öppna CD-rom skivan eller
uppackade mappen från ZIP-filen
2: Dubbelklicka på filen Setup bild (1)
2: Läs licens avtalet “License
Agreement”, kryssa i “I Agree”, Tryck
”Next” bild (2)
3: Om databasen ej är installerad
sedan tidigare kommer den att
installeras i detta moment bild (3)
4: Välj destination för var du vill att
programmet skall installeras
“Browse”, när detta är gjort tryck
“Next“ bild (4)

3

2

4
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Fortsättning Programinstallation

5: Kryssa i önskade val, klicka “Next”
(olika alternative förklaras nedan) bild
(1)

4

6: Välj språk, “Swedish” valt I detta
exempel. Tryck sedan ”Next” bild (5)
7: Installation pågår bild (6)

Introduktion och Installation

8: Installation Complete, tryck ”Finish”,
Installation klar bild (7)

Connection to Internal
adressbook
Adressboken som är en del av
ASSA Performer

5

Connection to Outlook
adressbook
För att använda funktionen
krävs licens från ASSA.
Detta ger möjlighet att
synkronisera ASSA Performer
med Outlook och använda
adressboken från Outlook för
att t.ex. lämna ut nycklar eller
skicka påminnelser.
De tre nedersta alternativen
rekommenderas att alltid välja
vid installation

7
6
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3.3. Installera Programmeringsenheten
Används ett låssystem utan CLIQ är det ej nödvändigt att läsa detta kapitel.

Videoguide – Installera Terminal PD

Installera drivrutiner
”/Performer 3.4/USB_driv_2_0”

Introduktion och Installation

Drivrutiner för Terminal PD finns i den ZIP-fil eller på den CD-skiva som ASSA
Performer levereras på. ZIP-filen eller CD Romskivan innehåller en mapp vid namn
”USB_driv_2_0”, denna innehåller drivrutinen ”CDM20814”, Dubbelklicka på
programfilen. Drivrutinerna installeras nu automatiskt på datorn.
Drivrutinen kan även laddas ned på: http://www.assa.se/

Drivrutin installeras

Packa upp Terminal PD
•
•

•

Anslut din Terminal PD till datorn med en
USB-kabel
Starta din Terminal PD genom att hålla
den blå ”OK”-knappen intryckt i 2
sekunder
Windows söker då efter kompatibla
drivrutiner. Terminal PD installeras.

ON-läge

OBS: Om Windows visar att inga kompatibla drivrutiner hittats, gör om
installationen eller kontakta ASSA Helpdesk.
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3.3.1. Inställningar för Terminal PD
För att Terminal PD skall fungera krävs det att rätt Port är vald

1
1: Välj ”Arkiv » CLIQ-inställningar”
bild (1)
2: Ändra port genom att klicka på
”…” bild (2), Fungerar Terminal PD
utför inte detta steg

Testa er fram till det fungerar, oftast
när Terminal PD är kopplad genom
USB-port är det rätt alternativ. Andra
enheter tillkopplade till er dator kan
medföra att ASSA Performer
använder en COM Port istället

Introduktion och Installation

3: Ändra Systemnyckel Polla varje
till 60 sekunder bild (3)

2

Om Terminal PD redan
fungerar justera in Port.

3

Om rätt port ej visas
scanna portarna.

Ändra detta alternativ till
60 för bättre prestanda
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3.4. Första inloggning
Vid första inloggningen kan endast Systemadministratören för ASSA Performer logga in, vid första
tillfället existerar inget lösenord.

Vid första inloggningen skriv in ”SA” (SystemAdministratör) som användarnamn,
lösenordsfältet skall behållas tomt.
OBS: Rekommenderas att skapa lösenord på ”SA” (SystemAdministratör)

Introduktion och Installation

För att byta lösenord på
”SA” vid första
inloggningen kryssa då i
”byt lösenorden”, Behåll
”Lösenord” tomt.
Fyll i ”Nytt lösenord” och
”Bekräfta lösenord” klicka
sedan ok.
Rekommenderas även att
skapa ny användare
direkt efter första
inloggningen, kapitel 4.

Denna ruta kommer att visas efter första inloggningen med SA, kapitel 4. visar hur ny
användare skapas, klicka OK för att komma in i ASSA Performer
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3.5. Läs in Licensnyckel
Den här delen beskriver hur man går tillväga för att aktivera ASSA Performer genom att läsa in
licensnyckeln. Om Bild ”2” dyker upp efter första inloggningen ignorera steg 1.

Videoguide – Läsa in Licensnyckel
Hjälp » Licensinformation » Läs från fil » Öppna » Spara till fil » OK » Starta Om Performer

1

Introduktion och Installation

1: Under ”Hjälp” gå in på
”Licensinformation” bild (1)
2: Välj ”Läs från fil” bild (2)
3: Bläddra till den mapp där
licensen befinner sig, (om
”Licensefiles” är valt syns endast
licensfiler). Välj licensfilen och
tryck ”Öppna” bild (3)

2

4: kontrollera uppgifterna (ändra
inget), tryck sedan ”Spara” bild (2)
5: Processen är utförd, starta om
ASSA Performer för att aktivera
licensen. Bild (5)

Denna fil medföljer
programmet, Namnet
skiljet men .lic är
alltid filformatet.

3

4
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3.6. Importera

låssystem

Ett låssystem innehåller nycklar och cylindrar för att kunna få översikt av dessa i ASSA Performer
krävs det att låssystemet importeras. Den fil som innehåller låssystem kallas bakfil ”.bak”, vid
beställningar av nycklar uppdaterar låssmederna bakfilen och skickar tillbaka denna, denna process
skall då repeteras.

Videoguide – Importera Låssystem
Arkiv » Importera » Security Master » Bläddra » Öppna

1

Introduktion och Installation

1: Öppna Arkiv » Importera »
Security Master (1)
2: Bläddra till .bak filen, välj och
tryck ”öppna” (2)

2

OBS: Används CLIQ system krävs Master Setup-nyckel för att importera låssystem.
ASSA Performer kommer tillåta import utan Master Setup-nyckel men systemet kommer
inte att fungera som det skall.

För att importera
låssystemet behövs
Master Setup-nyckel
vara insatt i Port 1.

24

Port 2
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Använda ASSA Performer
4. Användare
Detta kapitel beskriver hur användare skapas och vilka rättigheter som kan ges. En användare är de
som använder programmet för att till exempel lämna ut nycklar.

Videoguide – Lägg till användare i Performer
Inställningar » Användare » Högerclick » Ny användare » Spara
Använd en tabell för att visa roller.

Använda ASSA Performer

1: I navigeringsträdet,
klicka ”Inställningar »
Användare” (1)

1

2: Det högra fältet
innehåller nu alla
användare. Om inga
användare är skapade
finns endast ”SA” (1)
3: Högerklicka i det högra
fältet och klicka på ”Ny
Användare”, bild (1)
4: Fyll i ”Användarnamn”,
”Fullständigt namn” och
välj lösenord, bild (2)
5: Välj vilka rättigheter
den skapade användaren
skall få, bild (2)

Användare

6: Klicka sedan ”Spara”,
bild (2)
7: Nu är en ny Användare
skapad, synes under
användare i samma fält
som ”SA”, bild (1)

Vad rollerna Administratör,
Nyckelutlämnare,
Nyckelbeställare, Läsa
innebär kan läsas under
”Inställningar > Roller”
Dubbelklicka på vald roll i
det högra fältet, samma
fönster där det på bilden
står ”SA” bild (1)
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2

5. Adressbok
Personerna i en adressbok kan få behörigheter samt nycklar kan lämnas ut till dem. Detta kapitel
kommer beskriva hur en adressbok hanteras och hur nya personer läggs till i adressboken.

5.1. Intern
Intern adressbok är den adressbok som är skapad i ASSA Performer

Lägg till personer i adressbok
Videoguide – Lägg till person
1

Arkiv » Adressbok » Internal » Ny » Spara

Klicka på ”Arkiv” »”Adressbok” »”Internal” bild (1)
Klicka på ”Ny” bild (2)
Fyll i information angående Personen bild (3)
Klicka ”Spara” bild (3)

Använda ASSA Performer

1.
2.
3.
4.

2

3

ASSA Performer
använder ”Personer”
som titel på de som är
tillagda i systemet
under adressboken
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Navigering
Under navigering kommer manualen visa var kan finna Personerna tillagda i ASSA Performer och vad
det är för skillnad beroende på var de är.

1

Använda ASSA Performer

Under ”Personer” visar
ASSA Performer de
Personer som har
utlämnade nycklar. (1)

2

Under ”Personer” under ett
specifikt låssystem, syns
bara de personer som
nycklar lämnats ut till. bild
(2)
Notera att ”Personer” som
strecket pekar på är under
låssystem ”IQC59”

Alla Personer tillagda i systemet
hittas under ”Arkiv” »”Adressbok”
»”Internal” bild(3)

3

Exempel på en adressbok bild (4)

4
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5.2. Outlook
ASSA Performer har en inbyggd koppling som tillåter att t.ex. lämna ut nycklar till
personer i Outlooks adressbok
Om inte Outlook hittas under adressbok håll CTRL och ALT nedtryckt och tryck A
tre gånger när dessa två är nedtryckta. Gå sedan in under ”Arkiv » Adressbok” och
välj vilka adressböcker som skall synas.
OBS: Licenensen måste ha denna funktionen för den skall kunna användas, Outlook
kopplingen ingår inte i basutbudet utan måste köpas till.

6. Överblick

över nycklar i låssystem

Använda ASSA Performer

Detta kapitel beskriver hur man snabbt får en överblick vilka nycklar som är utlämnade och
tillgängliga i låssystemet. Kommer även visa exempel på hur det är möjligt att få en snabb överblick
vilka nycklarna är utlämnade till.

Låssystem » Låsschema » Visa » Visa alla » Individer
1: Börja med att öppna
Låsschema ”Låssystem »
låsschema” (kapitel 2.4)

1

2: Välj ”Visa » Visa alla »
Individer” bild (1)
3: Nu syns alla nyckelindivider i
låssystemet

Finns även möjlighet att
lämna ut/in nycklar här,
markera önskad grupp eller
nyckelindivid och klicka
”Lämna ut”, ”Återlämna”

2
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7. Mekaniska

nycklar och cylindrar

7.1. Lämna ut nycklar
Denna del av manualen beskriver hur man lämnar ut nycklar, det finns ett flertal sätt att gå tillväga.
Två stycken är utvalda och presenterade nedan.

7.1.1. För specifik åtkomst t.ex. lägenhet/huvudnyckel
Exempel nedan beskriver hur man delar ut nycklar till en hyresgäst med en specifik
lägenhet. Exemplet använder sig av ”Internal” adressbok, skulle ni använda ”Outlook”
adressbok se kap 5.2 Outlook

Videoguide – Lämna ut nyckel
Videoguide – Lämna ut flera nycklar i olika låssystem till en person

Använda ASSA Performer

Låssystem » Välj låssystem » Nycklar » Välj grupp ”Lägenhet” » Lämna ut » Internal »
Välj/ny person » Välj nycklar » Slutför

1

2

1: Välj nycklar under det
låssystem som nycklar skall
lämnas ut, bild (1)
2: Högerklicka sedan på
önskad grupp, i exemplet är
Lägenhet med märkning 1L4
vald. Välj sedan ”Lämna ut »
internal”, bild (2)
3: Välj person som nycklar
ska lämnas ut till, klicka sedan
”ok”, bild (3)
Fortsättning nästa sida
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3

Fortsättning Lämna ut nycklar, Förklaring av utskriftsruta

4: Välj vilka nycklar som
ska lämnas ut genom att
klicka på önskad nyckel.
De valda nycklarna
markeras med en bock bild
(4)
5: Klicka sedan ”Slutför”
bild (4)

Kan även fylla i antal istället för att klicka
på var nyckel.
Finns även möjlighet att här välja när
man önskat att nyckeln skall återlämnas

Bock visar att
nyckel är vald

För att skriva ut
fönsterkuvert krävs att
”Skriv ut kvittens” och
”Fönsterkuvert” är valt

Använda ASSA Performer

4

Genom att klicka här
ges möjlighet att ändra
den text som skrivs ut
på kvittensen. bild (5)

OBS: Är ” Skriv kvittens” ej valt fås inget kvitto ”Skriv kvittens” bör alltid vara
markerad.

5
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7.1.2. Med nyckelnummer
Ett annat scenario är att en slumpvis nyckel tas fram för att delas ut till en person. Nedan beskrivs ett
exempel på hur man på ett enkelt sätt kan lämna ut denna specifika nyckel.

Personer » Högerklicka i höger fält » Lämna ut/in (adressbok) » Internal » Sök » Fyll i
uppgifter » Nästa » Slutför
1: Under aktuellt låssystem
välj ”Personer”. Bild (1)

1

2: Högerklicka var som helst
i det grönmarkerade fältet.
Välj ”Lämna ut/in »
Internal”, bild (1)

Använda ASSA Performer

3: Klicka ”Sök” bild (2), Skriv
sedan i märkningen på
nyckeln och välj nummer
(detta står på nyckeln). bild
(3)
4: Klicka på ”>” bild (2),
nyckeln skall nu synas med
en grön pil bild (4)
5: Klicka sedan ”Nästa” bild
(5)
6: Kontrollera uppgifter

2

3

4
5

Notera endast en
nyckel, ”Nummer
1” som blev vald
tidigare har bock,
endast denna
lämnas ut.
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6

För mer information om denna bild(4) sid30

7.2. Återlämning av nycklar
7.2.1. Med namn
Nedan beskriver hur man med hjälp av ett namn enkelt kan lägga in att nycklar återlämnats. Alla
nycklar som lämnats ut visas under personer, vid intresse för utlånade nycklar för ett specifikt
låssystem välj personer under det önskade låssystemet.

Videoguide – Lämna tillbaka nyckel till person
Personer » Lämna ut/in nycklar » Välj nyckel ”<” » Nästa » Slutför

Använda ASSA Performer

1

2

1: Lokalisera den person som
skall lämna in nycklar. (1)
2: Högerklicka på denna och välj
”Lämna in/ut nycklar” (2)
3: Högra fältet visar alla nycklar
som personen har. Markera den
nyckel som önskas lämna
tillbaka. (3)
4: Klicka på <, nyckeln markeras
då med en röd pil (3)

3

5: Klicka ”Nästa” (3)
6: Kontrollera uppgifterna klicka
sedan ”Slutför” (4), nästa sida.

Genom att trycka på ”<<” väljer
man alla nycklar direkt.

Högra fältet, visar de nycklar
som personen innehaver
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Fortsättning Återlämning av nycklar, med namn
4

För mer information om denna bild se kapitel 7.1.1. bild (5)

Använda ASSA Performer

7.2.2. Med Nyckelnummer, märkning
Nedan beskrivs hur man går tillväga i ASSA Performer om man endast känner till Märkningen på
nyckeln. Detta kan vara användbart vid till exempel upphittade nycklar.

Videoguide - Lämna tillbaka nyckel
Sök » Välj vad som ska sökas efter » Sök » Högerklick » Återlämna » Slutför

I detta exempel letar vi efter en nyckel med märkning FS och nummer 1. Det
individuella ”märkningsnumret” för denna nyckel är FS-1.

1: Tryck ”Sök”, bild (1)
2: Välj önskade alternativ
bild (2), detta exempel har
valt. ”Alla System”,
”Nyckelindivider” och
”Märkning” bild (3)
3: Fyll i märkningsnumret
bild (2)
4: Tryck ”Sök” bild (2)
5: Om ni hittar nyckeln
högerklicka och välj
”Återlämna” bild (2)
6: Kontrollera uppgifterna,
klicka ”Slutför”, bild 5 ovan

För att göra sökfältet
större dra i detta vertikala
sträck, genom att hålla
ned vänster musknapp.
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1

2

3

7.3. Stulen Förlorad Kasserad
I detta kapitel förklaras hur man går tillväga för att notera i programmet om en nyckel är stulen,
förlorad eller kasserad.

Videoguide – Blockera en stulen nyckel
Låsschema » Lokalisera nyckel » Högerklicka » Status » Stulen/Förlorad/Kasserad
OBS: CLIQ Nycklar kan ej få statusen ”Ledig” efter att de kasserats. En kasserad CLIQ Nyckel
är kasserad.

1

1: Öppna Låsschema, bild (1)

Använda ASSA Performer

2: Lokalisera den specifika
nyckel som ärendet gäller. bild
(2)
3: Högerklicka, välj sedan
”Status » Stulen, Förlorad eller
Kasserad” bild (3)

Nyckelns status kan ändras
till Ledig igen efter den har
blivit märkt som
Stulen/Förlorad/Kasserad.

Låsschema
Låsschema

2

3
Låsschema

Kolumnen Antal blir röd samt
Stulen/Förlorad/Kasserad
skrivs ut med svart text.
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7.4. Beställning utav nycklar till befintligt låssystem
Vid behov av fler nycklar görs beställningar som skickas till låssmeden, låssmeden tar emot
beställningen och levererar den beställning som är gjort.

Videoguide - Beställning i Performer
Låssystem » Ny » Kontrollera system » fyll i Rekvisition samt Leverantör » Nya individer »
Slutför beställning » Skriv ut

1
1: Klicka på önskat låssystem,
bild (1)
2: Klicka på ikonen ”ny” bild (1)

Använda ASSA Performer

OBS: Tänk på att beställningar
måste göras på ett valt system.
3: Kontrollera låssystem fyll i
Rekvisition bild (2)
4: Välj Leverantör, klicka på ”…
▼”. Bild (2)
5: Välj Leverantör från
adressboken eller skapa ny och
klicka ”OK” bild (3)

2

Fortsättning nästa sida

Leverantör är i de
flesta fall en låssmed.

3
Önskas det spara en
Leverantör som standard.
Klicka för denna ruta. Kan
vara användbart om det i
stor utsträckning används
en specifik.
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Fortsättning, Beställning utav nycklar
Nya individer » Slutför beställning » Skriv ut

4

6: Markera önskade
nyckelgrupp, klicka sedan
”Nya individer”, bild (4)
7: Kontrollera Grupp och välj
Antal nya nycklar, klicka
sedan ”OK”, bild (5)
8: Klick ”Slutför”, bild (4)

Använda ASSA Performer

9: Kontrollera att ”Skicka
beställning” är markerat,
klicka sedan ”OK”, bild (6)
10: Om inga ändringar
önskas göra i Rapporttexten
klicka ok, bild (7)

5

Nya individer
visas som vita.

Klicka här för att ändra
den text som skickas till
Leverantören

7
6

OBS: Efter att beställningen är skickad i systemet krävs det att ett dokument mailas
eller skickas till leverantören. Detta dokument genereras efter att dessa steg är utförda.
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7.4.1. Ta emot beställning
När låssmeden tillverkar och levererat nyckeln krävs det att den också tas emot för att kunna
hanteras i ASSA Performer. Nedan visas hur man går tillväga för att göra detta och notiser om vad
som kan vara viktigt att ha i åtanke.

Låssystem » Beställningar » Högerklick på skickad beställing » Ta emot beställning » Ta
emot

Videoguide - Beställning i Performer
När beställningen är mottagen ändras
Status från ”Skickad” till ”Mottagen”
1: Gå till Beställningar i det
aktuellt låssystem. bild (1)

Använda ASSA Performer

2: Högerklicka på den
beställning som skall tas
emot. Välj sedan ”Ta emot
beställning” bild (1)

1

3: Välj sedan en specifik
beställning och kicka ”Ta
emot”. Önskar ni ta emot
alla beställningar klicka ”Ta
emot alla” bild (2)
4: De beställda nycklarna
vissas nu i ert låssystem.

2

Nycklarna är vita när
låsschemat inte är uppdaterat.
För att uppdatera detta
behöver låssmeden skicka en
ny .bak fil som sedan används
för att uppdatera det
nuvarande låssystemet.

3

OBS: Används CLIQ system måste låssystemet uppdateras för att beställda nycklar
skall kunna användas.
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7.5. Nyckelknippor
Detta kapitel beskriver hur nyckelknippor kan skapas i ASSA Performer.

1
1: Klicka på ”Nyckelknippor” för
att sedan klicka på ” Ny
nyckelknippa”, bild (1)

3: Klicka ”spara”, stäng sedan
rutan. bild (2)

Använda ASSA Performer

2: Klicka på önskad nyckel
under ”välj nyckel”, tryck sedan
”>” för att lägga till nyckeln i
nyckelknippan. Repetera detta
till nyckelknippan innehåller de
önskade nycklarna, bild (2)

2

4: Klicka på ” ▼” och välj
sedan vilken adressbok som
önskas använda för att hitta
den person som Nyckelknippan
skall lämnas ut till. Bild (3)
5: Välj kontakt och avsluta
processen för mer information
om detta se kapitel 7.1.1.

Genom att klicka på ”<” då
en nyckelindivid är
markerad tas denna bort
från nyckelringen

3

Denna ruta visar de
nyckelindivider som är
tillagda i nyckelringen

4
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8. CLIQ-nycklar

och cylindrar

I detta kapitel visas det hur CLIQ system hanteras i ASSA Performer. När behörigheter ändras, CLIQ
nycklar lämnas och mycket annat som relateras till CLIQ system behövs en Setup-nyckel vara insatt i
er Terminal PD.

Använda ASSA Performer

De flesta moment när man arbetar med CLIQ nycklar kräver att man har en Setupnyckel insatt i Terminal PD:n. Senare i detta kapitel kommer det beskrivas hur man
går tillväga för att ge Setup-nyckeln de rättigheterna för att administrera över
andra CLIQ nycklar.

Vid utlämningar av
nycklar och ändringar
av behörighet
behöver en
setupnyckel sitta i
port 1

Port 2

OBS: En Master Setup-nyckel har ingen mekanisk kod och kan inte användas för att
öppna cylindrar. Denna nyckel bör förvaras på ett säkert ställe med begränsad åtkomst
för att systemets säkerhet ska upprätthållas.
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8.1. Aktivera CLIQ nycklar
8.1.1. Setup-nyckel (röd markering)
En Setup nyckel bör få behörighet att administrera över nycklar. Det finns endast en Master setup
nyckel, denna bör förvaras säkert efter att en röd Setup-nyckel fått behörighet att administrera
systemet. Nedan beskrivs hur man går tillväga för att ge en röd Setup-nyckel behörighet. Master
Setup-Nyckeln och Setup-nyckeln kommer att behövas för att göra detta steg.

Videoguide – Aktivera setupnyckeln

För att du skall kunna använda din Setup-nyckel för utdelning av nycklar och ge
behörighet måste de aktiveras samt erhålla behörighet. Setup-nycklar är dolda vid
uppstart, för att kunna se dessa krävs det att man gör ett par inställningar.

Använda ASSA Performer

Börja Använda ASSA Performer

Låsschema » Låsschema » Utseende » Urval » Setup-nycklar » PIN-kod » Högerklick »
Status » Aktiv » Dubbelklicka för rättigheter » Skicka » Master Setup-nyckel i cylindrar » Läs

OBS: Steg för steg guiden slutförs på nästa sida.

1: Sätt Master Setup-nyckeln i
Port 1 och Setup-nyckeln i Port
2 på Terminal PD.
1: Öppna “Låsschema”
2: I meny välj “Låsschema »
Urval” bild (2)

1

3: Bocka för “Setup-nycklar” bild
(3) Ange ”PIN-kod”, klicka sedan
“OK”. (4)

2

3
4
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Fortsättning, Aktivera Setup-nyckel
OBS: En Master Setup-nyckel har ingen mekanisk kod och kan inte användas för att
öppna cylindrar. Denna nyckel bör förvaras på ett säkert ställe med begränsad åtkomst
för att systemets säkerhet ska upprätthållas.

5

4: Setup-nyckeln syns nu i
låsschemat. Högerklicka på
denna och välj ”Status » Aktiv”
bild (6) Sätt i Setup-nyckeln i port
1 och ange ”ny unik PIN-kod”

Använda ASSA Performer

5: Dubbelklicka på den cirkel
som ligger under den cylinder
som ni önskar er Setup-nyckel
skall få rättigheter för. Cirkeln
markeras nu med ett svart
plustecken. bild (6)

c

6: Flytta tillbaka Master Setupnyckeln i Port 1, klicka ”Skicka”
bild (7) Ta Master Setup-nyckeln
till respektive Cylinder, detta för
att ge Setup-nyckeln fysisk
behörighet.

6
Skall nu vara svart
kryss. Innebär att den
skall få behörighet

OBS: Efter att Master Setup-nyckeln är insatt i cylindern för att uppdatera behörighet
vänta till anda pipet, är det många programmeringsjobb kan det ta upp till 30
sekunder.

7

7: Sätt in Master Setup-nyckeln
i port 1 på Terminal PD igen
och klicka ”Läs” bild (7)
8: Setup Nyckel har nu
behörighet. Bild (8)

8
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Cirklarna är nu ifyllda
orange vilket
betyder, Röd setup
nyckel har nu
behörighet.

8.1.2. CLIQ Användarnycklar
För att en CLIQ-nyckel skall fungera måste den vara aktiverad.

Setup-nyckel port 1 » Användarnyckel port 2 » Låsschema » CLIQ-aktivering » Aktivera »
Aktiv

1

Använda ASSA Performer

1: Sätt Setup-nyckeln i
Port 1 och
Användarnyckeln i port 2
på Terminal PD
2: Klicka på CLIQaktivering bild (1)
3: Klicka i ”Aktivera” och
klicka ”Aktiv” bild (2)
4: Klart, klicka ”OK” bild
(3)
5: Bild (2) Kan nu stängas,
klicka ”Avbryt”

2

Notera Ej Aktiv

Om det önskas ett
specifik tidsintervall då
nyckeln skall vara
aktiv. Fyll i Fr.o.m. och
T.o.m. innan ”Aktiv”
Klickas, bild (2)

3
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8.2. Inaktivera CLIQ-nyckel
Setup-nyckel port 1 » Användarnyckel port 2 » Låsschema » CLIQ-aktivering » Avaktivera »
Avaktivera

Videoguide – Inaktivera nyckel
1

Använda ASSA Performer

1: Sätt i Setup-nyckel i Port 1
och den Användarnyckel som
skall inaktiveras i Port 2 på
Terminal PD.
2: Klicka på ”CLIQ-aktivering”
bild (1)
3: Klicka för ”Avaktivera”,
klicka sedan på knappen med
en grön pil ”Avaktivera” bild
(2)
4: Klicka ”OK” bild (3)
5: Bild (2) Kan nu stängas,
klicka ”Avbryt”

2
Notera Aktiv

3
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8.3. Behörighet CLIQ Användarnycklar (kromad markering)
För att en CLIQ användarnyckel skall kunna användas till önskade cylindrar behöver den få behörighet
till dessa. Nedan beskrivs hur denna behörighet ges.

Setup-nyckel port 1 » Låsschema » Dubbelklicka där nyckeln skall få behörighet » Skicka »
Setup-nyckel i cylinder » Setup-nyckel i port 1 » Läs

8.3.1. Ge behörighet
Läs mer om navigering, samt symboler och tecken i låsschema i kapitel 2.4.

Använda ASSA Performer

1

1: Sätt i en Setup Nyckel i Port 1 i
Terminal PD
2: Öppna Låsschema och lokalisera
den nyckel som skall få behörighet
bild (1)
3: Lokalisera punkten där cylinder
och nyckel möts i schemat bild (1)
4: Dubbelklicka i den runda cirkeln
som är den punkt som ger den
behörighet ni önskar bild (1). Cirkeln
fylls med ett svart plustecken. bild
(2)
5: Klicka “Skicka”, bild (1) » “OK”
bild (3)
Fortsättning nästa sida

2
Ska få behörighet

3

Genom att trycka på en övre
nivå där flera nyckelindivider
ingår markeras alla de
individer samtidig, Cirkel
visar detta, bild (3), (4)
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Försättning, ge behörighet till CLIQ användarnyckel
Setup-nyckel i cylinder » Setup-nyckel i port 1 » Läs

4

OBS: Låt nyckel sitta i cylinder till den
avgett två stycken pip. Kan ta upp emot
30 sekunder beroende på antal åtgärder.

Använda ASSA Performer

6: Sätt in Setup Nyckeln
som uppgifterna skickades
till i den fysiska cylinder
behörigheten givits.
7: Sätt i Setup Nyckeln i
Port 1 på Terminal PD och
klicka “läs” bild (4)
8: Cirklarna bör nu vara
ifyllda orange vilket betyder
att behörighet finns bild (5)

Har behörighet
5
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8.3.2. Ta bort behörighet
Nedan visas hur behörigheten för en specifik nyckelindivid tas bort, Processen är identisk med att ge
behörighet, skillnaden är endast vilka symboler och titlar som visas.

Videoguide – Ta bort behörighet ur individ (cylinder)

1: Lokalisera den nyckel som
behörighet skall tas bort ifrån.
Leta upp den punkt där den
korsar den vertikala kolumnen
från aktuell cylinder, bild (1)

1

Använda ASSA Performer

2: Dubbelklicka på denna orangea
cirkelen, bild (1)
3: Cirkeln kommer nu ändra
skepnad till en orange cirkel med
ett svart minustecken.
4: Följ steg för steg guiden från
föregående kapitel 8.3.1. Från
steg 5 och framåt.
5: Efter behörigheten är borttagen
kommer punkten vit cirkel med
röd ram.

Har behörighet
Behörighet kommer att tas bort
Har inte behörighet
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8.4. Stulen Förlorad Kasserad
I detta kapitel förklaras hur man går tillväga för att notera i programmet om en nyckel är stulen,
förlorad eller kasserad. Det fungerar på samma sätt som med mekaniska nycklar, med skillnaden att
nycklarna förlorar behörighet efter att cylindern uppdaterats med Setup-nyckeln.

Låsschema » Lokalisera nyckel » Högerklicka » Status » Stulen/Förlorad/Kasserad

1
1: Öppna låsschema, bild (1)
2: Lokalisera den specifika
nyckel som ärendet gäller. bild
(2)

Använda ASSA Performer

3: Högerklicka, välj sedan
”Status » Stulen, Förlorad eller
Kasserad” bild (3)

2

Låsschema
Nyckelns status kan ändras
till Ledig igen efter den har
blivit märkt som
Stulen/Förlorad/Kasserad.

En CLIQ-nyckel förlorar alla
behörigheter när denna
åtgärd genomförs.

OBS: Om en Setup-nyckel märks Stulen, Förlorad eller Kasserad så kan den ej
återaktiveras.

3

Kolumnen Antal blir röd samt
Stulen/Förlorad/Kasserad
skrivs ut med svart text.

Låsschema
Symbolen har nu ändrats, till
att behörighets kommer att
tas bort.
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8.5. Händelseloggar
Detta kapitel förklarar hur man jobbar med händelseloggar för nycklar samt cylindrar.

8.5.1. Från Nycklar
Händelseloggen på nyckeln innehåller information om var och när nyckeln används samt när olika
behörigheter har givits samt av vilka setupnycklar.

Setup-nyckel port 1 » Användarnyckel port 2 » Låsschema » Klicka på nyckelikon »
Högerklicka på nyckel » CLIQ » Visa nyckelns händelselogg

Använda ASSA Performer

1

1: Sätt I Setup-nyckel I Port 1 och
Användarnyckeln I Port 2 på
Terminal PD
2: Klicka på nyckel ikonen bild (1)
3: Högerklicka på aktuell nyckel
välj ”CLIQ » visa nyckelns
händelselogg”
4: Händelselogg visas nu Bild (3)

2

3
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8.5.2. Från Cylindrar
Händelseloggarna för cylinder innehåller alla händelser eller åtgärder som utförts i cylindern. Vilka
nycklar som har öppnat eller blivit nekade behörighet och när detta skedde. Händelseloggarna
innehåller även information om när Setup nycklar utfört åtgärder.

Setup-nyckel port 1 » Låsschema » Högerklicka på cylinder » CLIQ » Hämta händelselogg
från cylindern » OK » Skicka » Setup-nyckel i cylinder » Setup-nyckel i port 1 » Läs »
Högerklick på cylinder » CLIQ » Visa cylinderns händelselogg

Videoguide - Läsa CLIQ händelselogg i Performer
1
1: Öppna ert låsschema

Använda ASSA Performer

2: Högerklicka på den cylinder
på den cylinder som
händelselogg skall hämtas från
bild (1). Välj ”CLIQ » Hämta
händelselogg från cylindern” bild
(2)
3: Välj antal händelser som
önskas hämtas. Klicka ”OK” bild
(3)
Fortsättning nästa sida

2
OBS: Setup-nyckeln skall
vara insatt i port 1.

Innehåller en cylindern många
händelser eller om
händelseloggar från många
cylindrar skall hämtas,
rekommenderas att ange ett
värde på ”Ange antal
händelser”
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3

Fortsättning, händelselogg för cylinder
Skicka » Setup-nyckel i cylinder » Setup-nyckel i port 1 » Läs » Högerklick på cylinder »
CLIQ » Visa cylinderns händelselogg

4

Använda ASSA Performer

5

OBS: Låt Setup-nyckeln pipa två
gånger då den sitter i cylindern.
Det andra pipet är långt.
4: Kontrollera Setup-nyckeln sitter i
Port 1 på Terminal PD.
5: Bocka i den Action där det står
Läs händelselogg, klicka sedan
”Skicka” bild (4)

6

6: Sätt in Setup-nyckeln i Cylindern,
låt den pipa två gånger, detta kan ta
upp till 30 sekunder, beroende på
hur mycket information som är
lagrat.
7: Sätt in Setup-nyckeln i Port 1 på
Terminal PD. Klicka ”Läs” bild (5)
8: Välj ”Visa cylinderns
händelselogg” bild (6), se
föregående sida bild (1,2).
9: Händelselogg bild (7)

7
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8.6. Kopiera och klistra in rättigheter
Detta kapitel beskriver hur man går tillväga för att kopiera rättigheter från cylinder eller nyckel för att
sedan ge annan cylinder eller nyckel samma rättigheter som den man kopierade från.

8.6.1. Cylindrar
Då det önskas samma nycklar ska ll ha behörighet till t.ex. två stycken olika cylindrar är ”Kopiera CLIQ
rättigheter” ett snabbt alternativ. Denna metod kan även användas då en cylinder ska ll ersättas.

1

Använda ASSA Performer

1: Börja med att högerklicka på den
cylinder som det önskas kopiera
funktionalitet ifrån, bild (1). Välj
sedan ”Kopiera CLIQ rättigheter”,
bild (2)
2: Utför samma som ovan men välj
nu ”Klistra in CLIQ rättigheter”
3: Kontrollera att Setup-nyckeln
sitter i Terminal PD i port 1 och
klicka sedan ”Skicka”, bild (4)

2

Fortsättning nästa sida.

3

4

Ska få behörighet
Cylinder behöver
uppdateras och information
läsas in från Setup-nyckel

52

Fortsättning, kopiera rättigheter för nycklar

4: Sätt in Setup-nyckeln i
de cylindrar som nyckeln
har fått behörighet till. Låt
den pipa två gånger i varje
cylinder.
5: Plugga in den i Port 1
på Terminal PD igen och
klicka ”Läs”, bild (5)

Använda ASSA Performer

5

Har behörighet
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8.6.2. Nycklar
Detta kapitel beskriver hur man enkelt ger en nyckel samma rättigheter som en annan, genom att
kopiera rättigheterna.

1: Börja med att högerklicka på
den nyckel som det önskas
kopiera rättigheter ifrån, välj
sedan ”Kopiera CLIQ rättigheter”,
bild (1)

1

Använda ASSA Performer

2: Utför samma som ovan men
välj nu ”Klistra in CLIQ rättigheter”
på den nyckel som önskas få
sammarättigheter som den nyckel
som det kopierades från, bild (1)
3: Kontrollera att Setup-nyckeln
sitter i Terminal PD i port 1 och
klicka sedan ”Skicka”, bild (2)
Fortsättning nästa sida.

4

3

Nu har det skickats
instruktioner till den nyckel
som det klistrats in rättigheter
till, bild (4)
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Fortsättning, kopiera rättigheter för nycklar

4: Sätt in Setup-nyckeln i
de cylindrar som nyckeln
har fått behörighet till. Låt
den pipa två gånger i varje
cylinder.
5: Plugga in den i Port 1
på Terminal PD igen och
klicka ”Läs”, bild (5)

Använda ASSA Performer

5

6: Nyckel har nu samma
rättigheter som den nyckel
som det kopierades ifrån

6

Har behörighet

55

8.7. Läs in CLIQ-rättigheter från cylindrar
Detta kapitel beskriver hur man går tillväga för att hämta rättigheterna som cylindrar besitter. Vid
t.ex. en datorkrasch då inte längre låsschemat visar korrekt data kan de rättigheter som tidigare
visades i låsschemat hämtas.

Video guide - Read CLQ Functionality from Locks
Hämta information från en cylinder

1
1: Högerklicka på den cylinder det
önskas hämta information ifrån, bild (1)

Använda ASSA Performer

2: Välj ”CLIQ » Hämta CLIQfuunktionalitet från cylinder”, bild (2)
Fortsättning nästa sida

Hämta information från alla cylindrar
1: Välj ”Låsschema » Hämta CLIQfunktionalitet från alla cylindrar”, bild
(3)
Fortsättning nästa sida

2

Som synes i bild (1)
visar låsschemat inga
rättigheter,

3
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fortsättning Läs in CLIQ-rättigheter
3

OBS: Setup-nyckel måste sitta i Port 1 för att kunna skicka informationen, rekommenderar att
alltid använda Setup-nyckel.

3

Använda ASSA Performer

1: Bocka för ärendena och
klicka sedan ”Skicka”, bild (4)
2: Sätt Setup-nyckeln och låt
pipa två gånger i de cylindrar
som information skall hämtas
ifrån, bild (5)
3: Sätt tillbaka Setup-nyckeln i
Port 1 på Terminal PD och
klicka sedan ”Read”
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Service och underhåll
9. Uppdatering ASSA

Performer

Installera den nyaste versionen av ASSA Performer kapitel 3.2.
Hittas på http://www.assa.se
OBS: Inga inställningar kommer försvinna, låssystem och databas kommer att
bevaras. Avinstallera inte programmet för att göra en uppdatering.
10. Batteribyte

CLIQ-Nycklar

Videoguide – byta batteri

Service och underhåll

ASSA rekommenderar att batteriet byts ut vartannat år, eller efter 20 000
öppningar. När batteriet behöver bytas signalerar CLIQ-nyckeln detta genom att ge
ifrån sig 3 långa pip och blinka tre gånger med grönt ljus.
Energiförsörjning: Litiumbatteri av standardtyp CR2025.
ASSA art.nr. 88 04 74

Gör så här
OBS: Om batterier är ute ur nyckeln längre än 30 sekunder blir den inaktiv, tappar
tiden är lagrad. Nyckeln behöver då aktiveras och omprogrammeras.

1. Håll nyckeln med den svarta
kontaktskenan uppåt

2. Ta bort metalltäckskylten med CLIQlogotypen på genom att sticka in en liten
platt skruvmejsel under den. Det är
mycket viktigt att komma under
bottengreppet och täckskylten ordentligt,
eftersom täckskylten annars skadas.
OBS: Vrid försiktigt med skruvmejseln

3.
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Lossa den lilla stjärnskruven.

4. Vänd på nyckeln.

7. Sätt tillbaka bottengreppet och
kontrollera att det är fastsatt korrekt.

8. Vänd på nyckeln och skruva tillbaka
skruven.

9. Sätt tillbaka metalltäckskylten.

10. Klart.

Service och underhåll

5. Tryck ut bottengreppet mot
6. Ta det ur det gamla batteriet och sätt i
nyckelspetsen och ta bort den. I detta
det nya med + (plussidan) uppåt.
steg måste du ta i en aning.
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11. Backup

och återställning av en MS SQL databas

Vid en installation av ASSA Performer följer Programmet ”Backup & Restore”, detta används för
säkerhetskopiering och återställning av databasen. Nedan beskrivs var detta program samt guiden
hittas.

Startmeny » Alla program » ASSA » Backup & Restore » Backup & Restore

1

Backup = Säkerhetskopiera
Restore = Återställning

1: I Startmeny välj “ASSA »
Backup & Restore » Backup
& Restore” bild (1)

Service och underhåll

2: Välj om ni vill utföra göra
Backup eller Restore. Bild (2)

2

Ett hjälpavsnitt finns här tillgängligt ”Backup & Restore - ASSA Performer Help”.
bild (1)
Navigera framåt och
bakåt i guide.
Denna ruta är
positionerad uppe i
högra hörnet

Index förenklar processen att
finna det som är av intresse.
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12. Avinstallation

av ASSA Performer

Nedan beskrivs hur ASSA Performer tas bort från datorn
1

1: Öppna ”Startmeny »
Kontrollpanelen” bild (1)
2.Klicka sedan på ”Avinstallera ett
program” under rubriken Program.
bild (2)
3: Dubbelklicka på ”ASSA
Performer” bild (3)

Service och underhåll

4: Vid en vanlig avinstallation välj
Automatic, klicka ”Next” bild (4)

2
Används layouten små
ikoner i kontrollpanelen
välj då ”Program och
funktioner”

3

4
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13. Ta

fram analysfil

Nedan förklaras hur en analysfil tas fram, kan vara användbart då en cylinder inte fungerar som den
skall. ASSAs support vill ibland att denna skickas till dem.

Service och underhåll

1: Sätt ”Setup-nyckeln” i
Port 1 på Terminal PD

1

2: Sätt PDK Kontaktnyckel,
i cylinder och den kabel
som är ansluten till nyckel i
port 3 på Terminal PD
3: Öppna låsschema och
klicka sedan på ”CLIQtask”, bild (1)

2

4: Välj ”Advanced »
Analyse » Cylinder”
(port 3), bild (2)
5: Välj var filen skall sparas
och klicka sedan ”Save”,
bild (3)
6: Klicka ”OK” på nästa
ruta, analysfilen är nu
sparad på er dator, bild (4)

3

4
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Reklamationer
14. Reklamation
Videoguide - Skapa nytt reklamationsärende
ASSA hanterar alla ärenden via vårt reklamationssystem på adressen
http://complaint.assaabloy.com
Vi vill göra er uppmärksamma på följande:
I menyn ”skickade” kan ni följa reklamationen och se:
•
•
•
•
•

Alla öppna ärenden
Alla avslutade ärenden, de ligger kvar i 2 månader efter avslut
Antal produkter på en reklamation som är mottagna hos ASSA
Vilket beslut som är taget för den gällande reklamationen, Godkänd/Inte
godkänd
Ev. ordernummer på ersättningsleverans

Reklamationer

Ersättningsalternativen för en reklamation i systemet är:
1. Ersättningsprodukt omgående, skickas UD (utan debitering)
Om returen inte inkommer inom 30 dagar så efterdebiteras
ersättningsprodukten och reklamationen avslutas. Om reklamationen inte är
godkänd efterdebiteras ersättningsprodukten och inskickad produkt returneras
till kunden.
2. Ersättningsprodukt skickas efter godkänd reklamation
Vid godkänd reklamation skickar ASSA omgående ut en ersättningsprodukt. Om
reklamationen inte är godkänd returneras produkten till kunden.
För snabb hantering av er reklamation ber vi er ange följande i reklamationen:
Vid felleverans måste ordernumret anges
Vid ev. kreditering måste ASSA’s faktura eller ordernummer anges
Ange rätt leveransadress
Märk alltid ytteremballaget tydligt med reklamationsnumret.
Reklamerad produkt ska skickas in till ASSA inom 30 dagar.
Om ni har frågor kring reklamationshanteringen eller önskar inloggning kontakta då
vår helpdesk på 0771-640 640 eller via e-post
helpdesk@assa.se
14.1. Reklamation av CLIQ cylindrar
Vid reklamation av CLIQ cylindrar skickas cylindern in till ASSA varefter en ny
cylinder märks med samma ID, programmeras med samma CLIQ ID och skickas
som ersättning.
Det är av yttersta vikt att inga dubbletter finns i ett CLIQ låssystem därför skickar
ASSA ej ut ersättningscylindrar innan den defekta cylindern mottagits och
kontrollerats.
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14.2. Omprogrammering efter reklamation
Om en cylinder ersätts kan denna omprogrammeras för att återigen få samma behörigheter. Detta
görs alltid då en ny cylinder tagits emot efter reklamation.

1
1: Öppna ”låsschema”
2. Högerklicka på den cylinder som
skall omprogrammeras, bild (1)
3: Välj ”CLIQ » Rewrite
accesslists”, bild (2)
4: Klicka “OK”

Reklamationer

5: Bocka för ärendena och klicka
sedan ”Send”, bild (4)

2

3

4
Glöm inte bocka i
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Fortsättning omprogrammering

6: Sätt in Setup-nyckeln i de
cylindrar som skall
omprogrameras och låt pipa två
gånger.

5

7: Sätt tillbaka Setup-nyckeln i
Port 1 på Terminal PD och
klicka sedan ”Read”

Service och underhåll

8: Cylindern är nu
omprogrammerad och har
samma rättigheter som tidigare
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Vanliga frågor - FAQ
15.1. Mitt ASSA Performer fungerar inte
Om ASSA Performer har problem att starta eller om inte fungerar som det skall.
Testa då installera om programmet, kapitel 3.2.
Inga inställningar kommer försvinna, låssystem och databas kommer att bevaras.
Rekommenderas att installera den nyaste versionen:
Hittas på http://www.assa.se
15.2. Kan inte logga in i ASSA Performer, användare är låst
Att inte kunna logga in kan bero på många olika ting, såväl Windows som ASSA Performer problem,
en vanlig anledning är att användare blivit låst.

Vanliga frågor - FAQ

Att en användare blir låst beror oftast på att ASSA Performer blivit felaktigt
avstängt, efter t.ex. en datorkrasch eller då inloggning med en användare som
redan är inloggad försöks. Meddelande nedan är det som fås då detta är problemet

För att återigen kunna använda sig utav denna användare måste denna låsas upp.

1: Logga in som
administratör, t.ex. SA
Kapitel 3.4 Första
inloggning
2: Välj ”Användare”
under ”Inställningar”, bild
till höger.
3: Högerklicka på den
Användare som är låst
och välj ”Lås upp
användare”

Utför inte detta moment
om någon är inloggad
med aktuell användare.
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15.3. ASSA Performer hittar inte min Terminal PD
Om ASSA Performer meddelar att den inte kan hitta Terminal PD, kontrollera att
den är påslagen och inkopplad i datorn samt att rätt USB/COM -Port är vald.
Kontrollera Terminal PD är påslagen.
•

Starta din Terminal PD genom att hålla den
blå ”OK”-knappen intryckt i 2 sekunder

Kontrollera att rätt Port är vald, Kapitel 3.3.

15.4. Hur får jag fram detaljlistan?

1: Klicka på ikon för
detaljlista, bild (1)

Vanliga frågor - FAQ

Detaljlista kan användas för att få snabb information.

1

Exempel till höger visar
en Detaljlista för
Personer, här visar
detaljlistan vilka nycklar
som är utlämnade till
personen Sten Stensson.

67

15.5. Sökfunktioner för att söka i alla låssystem samtidigt.

Vanliga frågor - FAQ

ASSA Performer har en inbyggd sökfunktion som tillåter sökning i alla låssystem,
kan söka efter t.ex. personer nycklar eller låscylindrar. Klicka på kikaren, ikonen för
sök se bild nedan.

Denna sökfunktion används i kapitel 7.2.2.
15.6. Min CLIQ-Användarnyckel fungerar inte trots att den har behörighet
Kontrollera om nyckeln är aktiv. Använd metoden under kapitel 8.2.

Kontrollera batteriet
Kapitel 10. förklarar batteribytet.
Om den inte lyser eller piper då den sätts in i cylindern och ASSA Performer inte
kan hitta den när den sitter i Terminal PD:n kan batteriet vara slut i nyckeln.

15.7. Exportera adressbok
ASSA Performer har ett inbyggt verktyg för att exportera en textfil som sparar
interna adressboken i en textfil. Med hjälp av programmet Performer Translator kan
dessa textfiler göras om till Excel filer.
Kapitel Uppgradera till CLIQ-Remote beskriver hur denna export utförs.
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15.8. Vill skriva ut min beställning men hittar den inte
När en beställning görs ges möjligheten att skriva ut denna. Om inte detta gjorts
men detta önskas göras vid ett senare skede kan samma information hittas under
Beställningar.

Vanliga frågor - FAQ

1

15.9. Nycklar visas som vita i mitt låssystem
Efter att en nyckel är beställd läggs den till i systemet, den kommer då vara vit
som bild (1) visar.
För att dessa vita nycklar skall skifta
ikon från vit till grå nyckel krävs det
att ett låssystem som uppdaterats i
ASSA Secrurity Master importeras.

1

Uppdateringen av låssystem sköts
oftast utav låssmed eller ASSA.
Hur låssystemet importeras beskrivs
i kapitel 3.6.
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15.10. Varningsmeddelande ber mig sätta in ”låssystemet” i port 2
Detta varningsmeddelande innebär att CLIQ-Användarnyckel behövs sättas in i port
2 för att åtgärden skall kunna utföras.

Exempel ovan skriver Sätt i IQC59 i port 2, CLIQ-Användarnyckeln tillhör detta
låssystem.

Vanliga frågor - FAQ

15.11. Databasen har senare version än Performer!
Detta felmeddelande kan uppstå efter en installation utav ASSA Performer, mest
sannolikt beror detta på att en installation finns eller har funnit tidigare som var
utav nyare version. Bild (1) visar felmeddelandet, under detaljer på bild (2) kan det
läsas vilken Databasversion respektive Performerversion som är installerad.
1

2

Installera ASSA Performer med samma version som Databasversionen eller senare.
I exemplet ovan är det ASSA Performer 3.4.2.78 eller senare som skall installeras.
OBS: Databasen ingår i installationen utav ASSA Performer därför kan även nyare
version av programmet installeras då databasen uppdateras.

70

Uppgradera till CLIQ-Remote
När ett dp CLIQ låssystem uppgraderas till CLIQ- Remote byts alla cylindrar och
nycklar i systemet ut mot nya. Det som kan återanvändas är användardatan från
det gamla systemet.
Den interna adressboken i ASSA Performer kan importeras till CLIQ Web Manager, det system som
CLIQ-Remote använder. Detta innebär att kontakterna inte behöver skrivas manuellt i CLIQ Web
Manager, alla kontakter tillagda i ASSA Performer kan exporteras och därav sparas mycket tid.

Arkiv » Adressbok » Internal » Exportera » Spara » Internal » PerformerTranslator.exe »
Browse » Browse » Translate » Skicka .csv fil

Uppgradera till CLIQ-Remote

1
1: Klicka ” Arkiv » Adressbok »
Internal” bild (1)
2: Klicka ”Exportera” bild (2)
3: Välj var filen skall sparas och
klicka ”Spara” Bild (3)
4: Färdigt, en .txt fil är nu sparad
på er dator bild (4)
Fortsättning nästa sida

2

3

4

Om processen har följts korrekt
har nu en .txt fil skapats på den
plats som blev vald i steg ”3”
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Fortsättning, uppgradera till CLIQ-Remote
PerformerTranslator.exe » Browse » Browse » Translate » Skicka .csv fil

5: Öppna PerformerTranslater.exe
som finns på Cd-rom skivan eller i
ZIP-filen bild (5)

5

6: Klicka ”Browse” under Performer
file och lokalisera den .txt fil som
tidigare skapats bild (6)

Uppgradera till CLIQ-Remote

7: Klicka ”Browse” under Output
directory och lokalisera den plats
som den nya filen skall sparas bild
(6)
8: Klicka sedan Translate
9: Klart, filen är nu sparad på er
dator, skicka .csv filen till ASSA.

6
För att den exporterade
filen skall kunna
importeras i Web Manager
behöver .txt filen göras om
till ett annat format. Det är
därför Performer translator
används

7
När stegen är utförda skall en
.csv fil ha skapats. Denna fil
skall skickas till ASSA eller
låssmed, beroende på vem
som hanterat uppdatering
utav låssystemet
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16. Importera

i CLIQ Web Manager

När ett nytt CLIQ Remote låssystem har driftsats kan
Adressbok-filen importeras på följande sätt.

Administration » Importera » Importera personal

Uppgradera till CLIQ-Remote

1

Välj den exporterade ASSA Performer filen och tryck ”Ladda upp”
2

Nu är CLIQ Web Manager uppdaterat med ASSA Performers användardata
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Klicka eller skanna koden
74
för att ladda ned manualen

