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Følgende kamera systemer kan linkes til DBM 6000 :
Avermedia, Dallmeier, GeoVision, Milestone, Mirasys, Seetec, VisiMAX
Kameraet kan tilgåes via installations vinduet, bygningstegningen eller ved at højreklikke på en hændelse
( så kan man se hvad der skete da hændelsen blev logget ).
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Receptionen - opgaver

Oprettelse af web firma administratorer
Tildeling af antal medarbejdere til web firma
Udprintning af kort
Web firma rettigheder :
hvornår / hvor længe / hvorhenne

Adgangs
kontrol

web
server

Web firma administrator - opgaver
Oprettelse medarbejdere :
Billede
Navn
Arbejdsperiode fra - til
Stilling / arbejds område
Valgfri information a-z

Sql
server
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Systemkrav
Operativsystem:
Windows Server eller Windows XP, 2003/8/11, Vista eller Windows 7 (32- eller 64-bit version).

Netværk:
Alle system- og dør-enheder skal have en IP-adresse.
Der er 2 muligheder for at indprogrammere en IP-adresse i enhederne:
1. Alle enheder kører på et og samme netværk og har derfor samme IP-adresse. Du skal i dette tilfælde
skrive enhedernes IP adresse samt subnet i softwaren og enhederne vil modtage adressen via BootP.
2. Du har en eller flere døre forbundet via en VPN tunnel. Dette kræver at routen til enhederne bliver skrevet 
ind i softwaren og enhederne skal have en fast IP adresse med subnet, gateway og masterens IP adresse.
( dette gøres via et serielt modul )

Vi bruger også multicast til at sende alle parametrene til de forskellige enheder. Hvis multicast blokeres i
routeren, er der også mulighed for at indstille en dør-enhed som multicast relæ. På den måde fungerer dette 
«relæ» som sender for de globale beskeder fra masteren. 

Meddelelser:
Alle meddelelser mellem de forskellige enheder sendes i UDP med intern Dinec Dataformat. Dog er med-
delelserne mellem arbejdsstation og serveren i TCP protokol.

Netværkets belastning:
Et eksempel: en installation med 50 dør-enheder og en trafik på 20 gennemgange pr. sek:
max 50 Kbyte og 310 data blokke.

Minimum krav til server:
• RAM: min. 3 GB.
• Processor: min. 2 GHz.
• Harddisk: min. 10 GB fri til programmet samt databasen.

Minimum krav til arbejdsstation:
• RAM: min. 1 GB.
• Processor: min. 1 GHz.
• Harddisk: min. 250 MB fri.

Porte kun anvendt af serveren
67 BootP fra enhederne (master og enheder) - UDP
6000 Kommunikation med DinGuest arbejdsstation - UDP
6001 Kommunikation med DinClock systemer - UDP
6002 Modtagelse af UDP kommandoer fra ekstern programmel - UDP
6003 Kommunikation med ekstern programmel (DinPark ...) - UDP
6004 Overførsel af biometrisk data - UDP
6005 Genudsendelse af MipIO hændelser - UDP
6010 Programmering af IOP enheder, læsere, slaver (når ny version skal brændes) - UDP
6011 Kommunikation mellem master (ARM model) og enhedernes strøm overvågning - UDP
6020 Kommunikation med kundens arbejdsstation - TCPIP
6021 Fil-overførsel til opdatering af master eller dørenhed (ARM model) - FTP
6500 Kommunikation med masteren af systemet (polling) - UDP
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Sådan virker det
DBM6000 applikationen kører på serveren, som opererer med Windows, som styresystem. Applikationen er 
skrevet i C++, og den er baseret på en SQL-database og forbundet via en ODBC-forbindelse.
På installations Cden medfølger en Microsoft SQL Express database (gratis), men hvis kunden har en server 
stående kan denne naturligvis også benyttes.

DBM6000 er brugergrænsefladen og tillader:
• Kodning af parametre.

• Kodning / styring af adgangskontrol for brugerne.
• Visning af begivenheder i realtid.

• Historik visning.
• Rapport fremstilling.

• Eksport af data til tekst fil - CSV
• Fremstilling af grafiske oversigter.

Serveren kommunikerer med hovedstyre-enheden, der er masteren af installationen. I masteren er hele 
systemet registreret, og den kan kan arbejde selvstændigt, hvis kommunikation med serveren bryder ned. 
Masteren sender et “billede” af installationen til serveren.
Forbindelsen mellem masteren og serveren foregår via netværket - fra IP til IP adresse.

Masteren sender alle parametrene til dør-enhederne. I en normal kommunikations tilstand sender masteren 
bekræftelsen på alle brugernes adgang til de forskellige adgangspunkter, og den forvalter  Anti-passback.

Dør-enhederne styrer adgangspunkterne. De registrer data i læserne - både proximity, kort og biometriske (max. 
2 stk.), dørkontakterne, udtryks-knapperne og el låsen. Enhederne spørger masteren, om det registrerede 
adgangskort eller - brikkker  er godkendt til at få adgang.
Hver dør-enhed har sin egen IP-adresse og en unik MAC-adresse.

Porte kun anvendt af fjernstyrede enheder
68 BootP fra serveren - UDP
5100 til 5104 Kommunikation med master (polling) - UDP
5100 Programmering af master (overføring af ny version ) - UDP
5999 UDP styring fra ekstern programmel - UDP
6100 Kommunikation fra styreenheden til master og dør-enheder (ARM model) - UDP
6200 Programmering af dør-enhed 1 (overføring af ny version) samt overførsel af biometrisk data - UDP
6210 Programmering af dør ARM enhed 1 (overføring af ny version) - UDP
6300 Genudsende og programmering af MipIO hændelser - UDP
6400 Programmering af XXXX (overføring af ny verison) - UDP
6500 Programmering af grafik terminal (overførsel af ny version) - UDP
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