CLIQ® i ASSA ARX
Integrationslösning för passer- och låssystem

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

CLIQ®
Web Manager

ASSA ARX Passersystem och CLIQ® låssystem är två av säkerhetsmarknadens ledande säkerhetslösningar. De största
fördelarna med integrationen mellan ASSA ARX/CLIQ® är att:
• Använd en programvara för all administration.
• Dela ut kort och nycklar, samt hantera behörighet
från ASSA ARX
• Ett personalregister för all data
Fastigheter som har ett passersystem installerat kan på ett
mycket enkelt sätt installera elektromekaniska låscylindrar
till utrymmen som en CLIQ®-lösning lämpar sig för. Systemet
är flexibelt att administrera då man fritt kan konfigurera vilka
dörrar som ska vara tillgängliga för kort och nycklar. Även
handhavandet förenklas då stora delar av konfigurationen av
systemen sker från ett och samma användargränssnitt.
I ASSAs sortiment finns det flera olika ASSA ARX-läsare eller
CLIQ®-cylindrar som ger dig möjlighet att kostnadseffektivt
bygga ut ASSA ARX för exempelvis grindar eller hänglås.

Man startar oftast med att säkra ytterdörrarna. Det ger en
trygghet att ingen obehörig kan ta sig in när skalskydd är låst
och larmat. Men det finns ofta behov av att öka säkerheten
bland annat på förråd, drift/service utrymmen, containrar
och undercentraler. Generella utrymmen som besöks av
många olika underentreprenörer. Tidstyrning och loggar är
en viktig del av säkerheten i att veta när arbetet blev utfört
och av vem.
I ASSA ARX kan du få ett avancerat online-system med hög
säkerhet tillsammans med offline-läsare som dessutom är
kostnadseffektivt. Vi kallar det anpassad säkerhet. Du kan
komplettera med offline CLIQ® låscylindrar med administration från ASSA ARX via integrationslösningen till CLIQ®
Web Manager. Med rätt säkerhet på rätt dörr där du får ett
optimalt säkerhetssystem som är framtidssäkert.

CLIQ® i ASSA ARX Integration
ASSA ARX passersystem är ett väldigt mångsidigt säkerhetssystem med en stor mängd funktioner. Allt ifrån larm,
passerkontroll till elektroniska nycklar kan administreras i
samma programvara. Utöver alla viktiga funktioner i säkerhetssystemet ASSA ARX erbjuder CLIQ®-lösningen möjlighet
att utöka passerdelen till otillgängliga låspunkter man
normalt inte når.
Nedan följer en beskrivning av de vanligaste utrymmena:
• Hänglås
• Serviceschakt
• Driftutrymmen
• Luckor
• Bodar ute i terrängen
• Telemaster
• Kasuner
• Hangarer
• Nyckelbrytare

Nyckelvalidering

• Undercentraler

Systemfunktioner för CLIQ®-nycklar i ASSA ARX
Smarta Nycklar
• En nyckel med CLIQ® har inbyggd klocka och minne.
• Det gör det enkelt för administratören att styra
behörigheter med scheman.
• En nyckel med CLIQ® kan styras att fungera olika
tidpunkter olika dagar.
• En nyckel med CLIQ® kan delas ut innan den
tidpunkt då den ska fungera.
• En nyckel som inte återlämnas slutar att fungera vid
utsatt tidpunkt.
Validering av nycklar ökar säkerheten vid eventuell förlust
• Med validering förlänger användaren sina behörigheter
till aktuella dörrar.
• Nya behörigheter laddas i nyckeln per automatik när
nyckeln uppdateras.
• Risken med en borttappad nyckel minskar avsevärt med
återkommande validering.
Behörighet på distans
• Uppdatering av behörighet på distans minimerar arbete
och spar tid.
• Inga nycklar eller cylindrar behöver samlas in för att göra
ändringar av behörigheter.
• All administration av behörigheter kan ske via webbaserad programvara.
• Nyckeluppdateraren är nätverksuppkopplad och kan
placeras enligt kundens önskemål.

Spårbarhet och loggar
• Spårbarhet och loggar skapar trygghet för alla användare
och ansvariga.
• Samtliga upplåsningar och försök till upplåsning blir
loggat i CLIQ®-systemet.
• Vid behov kan administratören se alla händelser i
CLIQ® Web Manager.
Kombinera olika säkerhetsnivåer
• Kombinationen mekanik och elektronik ger unik
säkerhetsnivå.
• Patenterad mekanisk nyckel är grunden till all säkerhet.
Elektronik stärker den ytterligare över tiden.
• Möjligheten att kombinera cylindrar med CLIQ® för hög
säkerhet och enbart mekaniska cylindrar skapar
ekonomiskt fördelaktiga lösningar.

Principskiss / exempel på systemuppbyggnad
Nyckeluppdaterare strategiskt placerade
vid personal- eller huvudentré.

Nyckeluppdaterare kan vara placerade på
flera ställen beroende på verksamhet.

Mobil nyckeluppdaterare
som kan bäras personligen

PC med ASSA ARX
klientprogramvara

ASSA ARX Serverapplikation

PC för access till
nyckeladministration
CLIQ®
Web Manager

Befintligt nätverk
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Integrationslösning för passer- och låssystem

CLIQ® i ASSA ARX – Programspecifikation
Operativsystem som stöds av integrationen: Windows 7, Windows 8, Windows 2003 server, Windows 2008 server
och Windows server 2012. Stöd finns för både 32- och 64 bitars version av operativsystem.
Funktioner

ASSA ARX

CLIQ®

IP-kommunikation

X

SSL krypterad kommunikation

X

Praktisk hantering av passerkort och nycklar

Antal CLIQ®-enheter

Artikelnummer

X

1 - 10

71 24 00

X

11 - 50

71 24 00-1

X

X

51 - 100

71 24 00-2

Behörighetsförändringar på distans

X

X

101 - 150

71 24 00-3

Tidsbestämmelser och schema

X

X

151 - 200

71 24 00-4

Blockering av förlorade passerkort

X

201 - 500

71 24 00-5

X

501 - 1000

71 24 00-6

X

1001 - 2000

71 24 00-7

X

2001 - 3000

71 24 00-8

Valideringskrav för nycklar
Enkel utökning av systemet

X

Blockering av förlorade nycklar
Händelseloggar

X

X

3001 - 4000

71 24 00-9

E-post-kommunikation med användarna

X

X

4001 - 5000

71 24 00-10

Central administration

X

X

5001 - 6000

71 24 00-11

Domäner för administratörer

X

X

6001 - 7000

71 24 00-12

Anpassningsbar administratörsroll

X

X

7001 - 8000

71 24 00-13

Automatiska säkerhetskopior och uppdateringar

X

X

Programvara

Artikelnummer

E-nummer

ASSA ARX Standard*

S559 901 000

E58 700 01

CLIQ® Web Manager

70 41 01**

CIP Module

Inkluderad

Systemfunktioner

Artikelnummer

E-nummer

Beställningsförfarande

ASSA ARX Import/Export

S559 030 000

E58 700 05

Beställs per ASSA ARX system

CLIQ® Web Manager - ASSA ARX licens

71 24 00***

Beställs per CLIQ® system

CLIQ Web Manager - Web services

Inkluderad

Beställs per CLIQ® system

Installationsfunktioner

Artikelnummer

Installation på plats 1 dag ink resa

70 41 95

Installation via fjärrinloggning 4h

71 20 20

Installera själv

Inkluderad

®

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

* ARX Standard licens med tilläggsfunktion – Import/Export eller högre
** CLIQ® Web Manager licensen avgörs av låssystemets storlek
*** Licensen avgörs av systemets storlek: CLIQ®-Enheter = Antal CLIQ®-Nycklar + CLIQ®-Cylindrar i låssystemet

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

We reserve the right to correct any printing errors and update the information after printing.

CLIQ® i ASSA ARX – Licenskrav

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com
www.assa.se

M3638.1601

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

