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Dashboard 

De dashboardpagina 

Na het inloggen op de DAS wordt u naar een Dashboard pagina geleid. Op deze pagina 
vindt u een overzicht van de configuraties van de controller  . 

 

 
De bovenste  rij van het  Dashboard toont de naam van de respectieve 
databaseconfiguratie van de  controller.  In het bovenstaande voorbeeld zijn er  42 
gebruikers, dit betekent dat hier 42 gebruikersrecords in de gebruikersdatabase van de 
controller zijn ingegeven. Schema is 5 betekent dat er 5 schema's zijn ingesteld in de 
planningsdatabase.  Hetzelfde geldt voor reader-  en input/output-records. 

Wanneer u de muis beweegt om  op het betreffende vak  te klikken, gaat u naar het 
betreffende menu om de details te  zien.  

Het deuroverzicht toont de naam van de geconfigureerde deur[kaartlezer], het 
verbindingstype en de status. In het toegangsoverzicht (Vandaag) worden de 
toegangsnummers weergegeven. van de deur[kaartlezer] in deze controller.  De Alarm 
Summary (Vandaag) indicates het alarm dat vandaag heeft plaatsgevonden  .
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Monitor 

Het tabblad Device monitor 

Op de pagina Device monitor kan de geautoriseerde beheerder handmatige 
bewerkingen uitvoeren  naar deur, invoer en uitvoer om hun bedrijfsmodus te  wijzigen.  

Op deze pagina ziet u 3 kolomgroepen. 1e kolom is de deur [die ook bekend staat als  
kaartlezer], 2e en 3e kolom is invoerpunt  en 4e en 5e kolom is uitvoerpunt. 

De laatste 2 ziet u alleen als u de expansie modules gebruikt. 
 

 
 Afhankelijk van  het type  controller is de pagina  Device monitor anders.  In het 
bovenstaande voorbeeld toont het de C2i-controllerpagina die een C2-geïntegreerde 
controller is. De C2i  ondersteunt 2 deuren  plus 14   ingangspunten en 12 uitgangen. 

 
Als het de FT9002 controller is dan zie je alleen 1st kolom met 2 deurs iconen. Als het 
een FT9004 controller is, ziet  u  de 4-deurs iconen.  Als de FT9002, FT9004 of FT9002Ci  
echter  is verbonden met exp-io-bord  , ziet u een hele lijst  met in- en uitgangen  volgens 
de notificatie  van het EXP‐IO-bord. 

 
Wanneer u de muis naar het betreffende ICON-vak beweegt en met de   
rechtermuisknop klikt, kunt u de bedieningsmodus  van het betreffende apparaat 
wijzigen. 
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Bedien op Deur ICON op het scherm 

Hieronder illustreert u het menu  Deur met de  rechtermuisknop: 

 
    Het  rechtsklikmenu  geeft  u controle over het volgende: 

Een  deur tijdelijk ontgrendelen (free access) 
Via het menu [Ontgrendelen op afstand] kan de gebruiker de deur op afstand 
ontgrendelen voor een vooraf gedefinieerde aantal seconden gedefinieerd onder de 
eigenschappen van het deurslot. Na de vooraf gedefinieerde seconden keert de deur  
terug naar  de vergrendelingstoestand . 

 

Een deur handmatig vergrendelen  (Locked) 
Via het menu [Locked] kan de  gebruiker de modus   Deur [Kaartlezer] wijzigen in de 
vergrendelmodus, dit  maakt de deur in  vergrendelingstoestand en  geeft geen 
geautoriseerde gebruikerstoegang. 

 
Een deur handmatig  ontgrendelen 

Via het menu [access] kan de  gebruiker de modus Deur[Kaartlezer] wijzigen in Vrije 
toegang en deze blijft ontgrendelen totdat: 

 Een operator wijzigt handmatig  de deurmodus ; 

 De volgende verandering van modus via het schema; 

 
 Overschakelen naar de toegangsmodus  

Via het menu [Toegang] kan de gebruiker de modus Deur[Kaartlezer] wijzigen in de 
toegangsmodus en ervoor zorgen dat de kaartlezer wordt geaccepteerd met slechts één 
verifiërende bron, hetzij met kaart of vingerafdruk. 

 
 Overschakelen naar de veilige modus 

Via het menu [Secure] kan de gebruiker de Modus Door[Card reader] wijzigen in secure 
mode en de kaartlezer 2‐factor authentication laten accepteren, hetzij door Card+PIN of 
Card+Fingerprint of Fingerprint+PIN. 
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 Overschakelen naar de modus onder supervisie  

Via het menu  [Supervised] kan  de  gebruiker de modus Door[Kaartlezer]  wijzigen in de 
modus Supervised  en  de  kaartlezer 2  gebruikerskaarten  of 2  
gebruikersvingerafdrukken laten accepteren om  de  machtiging.  De criteria van 2 
gebruikerskaarten  of 2 gebruikersvingerafdrukken  zijn afhankelijk van  de instelling.  

 

Wijziging om sal-beveiliging te verhogen 

Via het menu [SAL verhogen] kan de gebruiker direct het beveiligingsniveau van de deur 
[kaartlezer] verhogen en  alleen gebruikers accepteren met toegangsniveaurechten die 
gelijk zijn aan of hoger zijn dan deze voordat de  autorisatie wordt geverifieerd.  De 
hoogste SAL is 16.Deze moeten in de programmering dan wel gedefinieerd zijn. 

 
Wijziging om SAL-beveiliging te  verlagen 

Via het menu [SAL verlagen] kan de  gebruiker het beveiligingsniveau van de  
deur[kaartlezer] onmiddellijk downgraden en de gebruiker accepteren met 
toegangsniveaurechten die gelijk zijn aan of hoger zijn dan deze voordat de  autorisatie 
wordt geverifieerd.  De minimale SAL is 1. 

 
Herstel van DOTL 

Via het menu [DOTL Restore] kan de gebruiker het DOTL-alarm onmiddellijk herstellen 
om het  piepende geluid van de zoemer van de lezer  te  dempen. 

Ook hier geldt dat dit wel zo aangesloten moet zijn, wat vaak niet gebeurd. 
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Werken op Input ICON 

 Hieronder illustreert u het menu   Rechtse klikinvoer: 

Overschakelen naar de armmodus  

Via het menu [Arm] kan de gebruiker hetinvoerpunt direct wijzigen in de armmodus. 
Een armmodus   brengt de ingang in bewakingsconditie.  

 
Overschakelen naar de ontwapeningsmodus  

Via het menu [Ontwapenen] kan de  gebruiker het  invoerpunt direct wijzigen in de 
ontwapeningsmodus.  Een    ontwapeningsmodus  brengt de  invoer in negeertoestand. 

 
 Alarm herstellen 

Via het  menu [Alarmherstel] kan de gebruiker de  alarmgebeurtenis onmiddellijk 
stilzetten  en in normale toestand herstellen als de alarmtoestand  wordt gecorrigeerd. 

 

 

. 

Werken op Output ICON  
 
Hieronder illustreert u het menu  Uitvoer met de rechtermuisknop: 

 
Wijzigen in Trigger On 

Via het  menu [Trigger On] kan de  gebruiker direct de  relaisuitgang activeren  , de 
triggerduur  of modus is afhankelijk van  de instelling van de  uitvoereigenschappen  . 

 
Wijzigen in Trigger Off 

Via het menu [Trigger Off] kan  de  gebruiker direct de relaisuitgang  uitschakelen, de 
triggerduur  of modus is afhankelijk van de instelling van  de uitvoereigenschappen  . 
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Rapport 

Fasttel DAS biedt een eenvoudig rapport en laat het  exporteren in  Excel-formaat wat 
weer om te zetten is in PDF.  Er zijn 2 soorten  rapporten: Toegang en Alarm. 

Om  een uitgebreid rapport te krijgen en het resultaat  beter te analyseren, is het  
raadzaam om FineCloud-platformsoftware  te  gebruiken. 

 Access-rapport 

FT900X Access Report wordt ook wel event report genoemd. Het registreert de 
tijdstempel van elke toegangsgebeurtenis die zich in deze controller heeft voorgedaan. 
Een dergelijke gebeurtenis omvat toegang verleend, toegang geweigerd, enz... 
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 Alarmrapport 

FT900X Alarm Report biedt ook een tijdstempel van elke alarm-gebeurtenis die zich in 
deze controller heeft voorgedaan.  Een dergelijke  alarmgebeurtenis omvat sabotage, 
batterij bijna leeg alarm, enz ... 
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1. Planningen 

1.1  Definitie van schema's 

Het schema is geconfigureerd om het systeem in staat te stellen wensbewerkingen uit te 
voeren, zoals het toestaan van tijd gebonden toegang tot de werknemer, automatisch 
vergrendelen of ontgrendelen van deuren, zone-in- of uitschakelen, verandering van de 
bedrijfsmodus van de lezer  , enz.  Het schema wordt ook gebruikt om te bepalen of een 
ingang moet worden in- of uitgeschakeld of een relaisuitgang moet worden geactiveerd 
die een speciale functie (zoals motor, liftwagen) regelt. 

 

Fasttel DAS biedt 2048 wekelijkse schema's voor verschillende apparaten / gebruikers en 
u kunt voor elke toepassing een ander schema maken voor  eenvoudige toewijzing en 
wijziging van een bepaald schema.  Deze apparaten/gebruiker omvatten: 
1) Lezer 
2) Invoer 
3) Uitvoer 
4) Lift 
5) Gebruiker 
6) Systeem 

Fasttel DAS heeft al fabrieksinstellingen voor elk apparaat / gebruiker met een 24-
uurs schema. U kunt het wijzigen  en  meer van verschillende schema's maken voor 
deze apparaten / gebruiker. 
 

 Elk weekschema  bestaat uit zes intervallen met een begin- en eindtijd  en zeven 
dagen van de week. Elk van deze intervallen kan individueel worden geconfigureerd 
voor de wensmodus. Elk weekschema bevat 2 feestdagen die bekend staan als 
feestdagen en speciale feestdagen. 

 
Een schema definiëren 

Klik op het menu  [SCHEMA] en u kunt  de onderstaande  pagina bekijken.  Het bestaat uit  2 
tabbladen, de wekelijkse schemalijst  en de vakantielijst. 

 
Klik  rechtsboven op "+ Weekplanning" om schema toe te voegen of klik op de "+ 
Vakantieplanning" om  de holiday-definitie toe te voegen. 
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Een schema  kopiëren 
Als u een nieuw schema wilt toevoegen dat vrij gelijkaardig of hetzelfde is als een van de 
schema's in de aanbieding, klikt u gewoon op het pictogram "Kopiëren" en het toont het 
schema voor u om een nieuwe planningsnaam in te voeren  , deze op te slaan  en het 
wordt  een nieuwe vermelding. 

 

Een planning  bewerken 
Om een bestaand schema te bewerken, klikt u gewoon op het pictogram "Bewerken" en 
het toont het schema dat u kunt bewerken, sla het op  en het zal succesvol veranderen. 

 

Een planning verwijderen 
Om een bestaand schema te verwijderen,  klikt u gewoon op het pictogram "Verwijderen" 
en het wordt uit de planningslijst verwijderd, houd er rekening mee dat zodra dit schema 
is verwijderd en gebruikers of apparaten die dit schema gebruiken,   worden  omgeleid 
naar het respectieve 24-uursschema. 

 

Een schema  toevoegen 
Klik  rechtsboven  op  "+ Weekplanning" en je kunt deze pagina hieronder bekijken. 
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1. Voer een schemanaam in . 

2. Selecteer het planningstype . 

3. Selecteer in het vak Versleepbare gebeurtenissen de modusfunctie, 
sleep het functievak  naar de kolom gewenste dag en vouw uit naar de 
gewenste tijdsuren.  Herhaal van zon naar za kolom. 

4. Ga door naar de kolom  Vakantieplanning  voor openbare en speciale feestdagen. 

5. Druk op de knop Opslaan.  Het slaat de instelling op en gaat terug naar de 

gebruikersinterface van de lijst. 

 
OPMERKING 1: Fasttel DAS Schedule ondersteunt slepen en neerzetten  en voor de 
eenvoud is het alleen nauwkeurig in een tijdslot  van  30 minuten. Als u meer  tijd  
moet definiëren  , bijv.  0810 ‐ 1220 , gebruik de   FineCloud-software  om te definiëren 
en  te downloaden.  

OPMERKING 2: Het Fasttel DAS-vakantieschema   overschrijft de werking van het 
dagschema als de dag is gedefinieerd als feestdag.  Maar u moet de vakantiedatum  
definiëren  in "Wekelijkse vakantie".. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
Vakantie definitie 

U wordt aangeraden om de vakantiedatum aan het begin van het lopende jaar te 
definiëren in de "Vakantieregeling". De holiday wordt gebruikt om de  normale 
kalenderdagen te  overschrijven wanneer het gaat om de toegangscontrolefunctie. 

Vakantie is ingedeeld in 2 soorten: Feestdag  die bekend staat  als nationale aangewezen 
feestdag en Speciale Feestdag staat bekend als uitzonderingsgebeurtenis rustdag, bijv.    
Bedrijfsjubileumdag  of extra  off-day. 

 

 

 
Een  vakantiedatum  toevoegen 
Klik  rechtsboven  op  "+ Vakantieschema" en je kunt deze pagina hieronder bekijken. 

 
1. Voer een vakantienaam in . 

2. Selecteer in het vak Sleepbaar vakantietype  de vakantie naar de 
datum van de kalender . Als het meer dan 1 dag is, sleept u het vak 
naar de gewenste datum. 

3. Druk op de knop Opslaan. Het slaat de vakantie-instelling op en terug 
naar de  gebruikersinterface van de lijst. 

 

OPMERKING 1: De Fasttel DAS -vakantiepagina  moet slechts ÉÉN vakantienaam  
definiëren. U moet  meer vakantie  toevoegen voor een andere datum.  U   moet 
ook de feestdag  scheiden  met een speciale feestdag. 

  OPMERKING 2: Met het Fasttel DAS-vakantieschema  kunt u meer dan ÉÉN 

jaarkalender instellen, u kunt instellen voor het huidige jaar, het  huidige jaar + 1, het 
huidige jaar + N, enz. 
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 Gebruikersbeheer 

Het menu Gebruikersbeheer (usermanagement) 

Klik op  gebruikersbeheer om eerst de vermeldingspagina  te zien met het 
beschikbare gebruikersregister  in deze controller. 

 

 

Houd er rekening mee dat als u  FineCloud-software gebruikt  , u deze 
gegevens in FineCloud moet invoeren  en deze naar de controller  wordt 
gedownload. Als FineCloud al is gedownload, zou  u een volledige 
gebruikerslijst moeten zien. 

 
 Nieuwe gebruikers toevoegen 

  Klik op [+Nieuwe gebruiker]  rechtsboven  om een nieuwe gebruiker te 
registreren.  Het  geeft een gebruikers multiTab-frame  dat u kunt invoeren. 

 
OPMERKING 1: Het  multiTab-frame  van de Fasttel DAS-gebruiker biedt een 
uitgebreid  gegevensveld  dat u kunt invullen, de meeste van  deze velden zijn opties 

en hoeven  mogelijk niet in te vullen.   Hieronder vindt u echter een verplicht veld 
dat u moet  invullen: 

 Gebruikersnaam 

 Achternaam 

Voornaam 

 Alias 

 Kaart info 

 Toegangsrechten 
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 Gebruiker kopiëren 

Klik op het   pictogram [Kopiëren] in de gebruikerslijst waarmee u enkele   van de 
bestaande gebruikerseigenschappen  kunt kopiëren voor gebruik in een nieuwe 
gebruikersgegevens, u moet de  nieuwe gebruikersnaam, nieuwe  kaart uitgeven en 
geldigheid en het personeel van de gebruiker  wijzigen 

opnemen, enz. 

 
 Gebruiker bewerken 

Klik op het pictogram  [Bewerken] in de gebruikerslijst  waarmee u de geselecteerde 
gebruikerseigenschappen kunt bewerken  ,  zoals  bedrijfsinformatie, rol, SAL, 
kaartprobleem, enz. 

 
 Gebruiker verwijderen 

Klik op het pictogram [Verwijderen] in de geselecteerde     gebruikerslijst  waarmee 
u  de  gebruikersrecord  van de controller kunt verwijderen. 

 
OPMERKING 1: Wanneer een gebruiker  deze heeft verwijderd,  bevindt deze zich   
niet langer in de controller, u  moet de specifieke gebruiker  opnieuw invoeren als 
deze ten onrechte is verwijderd. 

 

 
 Gebruikersgegevens 

Hieronder ziet u  de multiTab frame screenshot van de  gebruiker.  U kunt  
zien dat er 7 tabbladen zijn om in te vullen, ongeacht  welk tabblad u 
selecteert, het bovenste gedeelte  blijft als  gebruikersnaam en 
gebruikersnaam. 
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Tabblad Persoonlijke gegevens 

 

De velden op dit tabblad zijn optioneel. 
 

Als u  FineCloud hebt, moet deze  deze velden al invullen.  Als  u  echter  rechtstreeks 
toegang hebt via Fasttel DAS, kunt u deze velden negeren,  maar het is een goede 
gewoonte om het in te voeren als uw kantoorpersoneelsrecord  . 

 
  Tabblad Werkinfo 

De velden op dit tabblad zijn optioneel. 
 

Als u  FineCloud hebt, moet deze  deze velden al invullen.  Als  u  echter  rechtstreeks 
toegang hebt via Fasttel DAS, kunt u deze velden negeren,  maar het is een goede 
gewoonte om het in te voeren als uw kantoorpersoneelsrecord  . 

De    werkinformatie  is vooral handig als het gebouw bezet is met multi-tenants van een 
bedrijf of verschillende bedrijven en deze werknemers een toegangskaart  geven om 
toegang te krijgen tot de belangrijkste deur, Flapgate of Liftcar, zodat met  de 
werkinformatiegegevens  eenvoudig kan worden vastgesteld in welk bedrijf of 
bedrijfsonderdeel de kaarthouder werkzaam is  . 
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Tabblad Kaartinfo 

  De velden op dit tabblad moeten   worden ingevuld als u aan de gebruiker een  kaart 
uitgeeft  voor toegang tot de deur. 

 

Als u  FineCloud hebt, moet deze  velden daar al invullen.  Als  u  echter  rechtstreeks 
toegang hebt via Fasttel DAS, moet  u  kaart 1 of kaart 2 aanvinken om een kaart aan de  
gebruiker toe te wijzen en de verplichte velden in  te vullen.  

Met Fasttel DAS kan elke gebruiker 2 kaarten vasthouden, zodat  de gebruiker  
gemakkelijk kan worden om gebouwen te   betreden waar in sommige gevallen het 
gebouw is uitgerust met een oude kaartlezer  en nieuwe kaartlezers.  De ene kaart kan 
bijvoorbeeld een  13,56 MHz -kaart (type A / B)  zijn en de andere kan een 125 KHz (prox) 
-kaart zijn. 

Fasttel DAS biedt ook  een snelle  kaartdetectiemethode, in plaats van de  toets in de 
kaart CZ, wanneer u op de knop  "Lezen" klikt  , plaatst u een kaart op de lezer, deze 
leest de kaart automatisch in en vult de gegevens in. 

 
OPMERKING 1: Card CSN is uniek voor een kaart en wordt soms niet weergegeven op 

het kaartoppervlak, dus het gebruik van de  knop "Lezen" is de snelste manier om  de 

kaart CSN uit te lezen. 
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 Tabblad Bio-informatie  

  De velden op dit tabblad moeten worden ingevuld als de gebruiker een 
vingerafdrukkaartlezer  gebruikt voor toegang tot de deur. 

 

Als u  een  Type     D-kaartlezer gebruikt   die ook een  TCPIP-kaartlezer is, kan  FineCloud 
de vingerafdruksjabloon  rechtstreeks  downloaden naar de Type D-lezer  .  Als  u  echter  
een RS485-kaartlezer   in het OSDP-protocol  gebruikt  om verbinding te maken met  de 
C2 / C2i / C4-controller, wordt deze vingerafdruksjabloon   gedownload naar de 
controller en later via  OSDP-protocol downloaden naar   vingerafdrukkaartlezer. 

Type  D-lezer maakt directe inschrijving voor de  vingerafdruksjabloon van de gebruiker 
mogelijk  . 

 

 Tabblad Toegangsrechten 
 

De velden op dit tabblad moeten  worden ingevuld, zodat de gebruiker 
gemeenschappelijke criteria   voor  toegangsrechten heeft  , ongeacht of  hij of zij een 
kaart of vingerafdruk afgeeft voor toegang tot  de deur.  

De  toegangsrechten zijn bedoeld om  de  gebruikersrolfuncties,  
beveiligingstoegangsniveau, geldige periode, pincode en dure pincode te definiëren  . 

Als u  FineCloud hebt, moet deze  deze velden daar invullen.  Als  u  echter  rechtstreeks 
toegang hebt   via Fasttel DAS,  moet u alle velden  invullen  . 
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Toegangsrechten ‐ ROL 

 
 

Deze rol is handig voor de beheerder om elke gebruiker een rol toe te wijzen.  
Fasttel DAS ontwierp 9 rollen 

 Super gebruiker 

 Administrateur 

 Directeur 

 Opzichter 

 Ingenieur 

 Officier 

 Veiligheid 

 Bediener 

 Gebruiker 

Voor een typische gebruiker (of bekend als kaarthouder) kunt  u ze  toewijzen als 
[Gebruiker] rol alleen om toegang te krijgen tot de deur en niet te autoriseren om in te 
loggen om het systeem of de controller te bedienen.  Voor gebruikers die gemachtigd 
zijn om het  systeem of  de controller te  bedienen of te  besturen, kunt u de andere rol 
aan hen toewijzen. 

Fasttel DAS biedt een eenvoudig menu Rolbeheer   waarmee u de  gebruikersrol kunt 
configureren voor de systeemfunctie.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar  het  
menu Rolbeheer.   
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 Toegangsrechten ‐ SAL 

 

 
De SAL staat bekend als Security Access Level en  definieert van 1 tot 16 niveau.  Elke 
gebruiker moet  een SAL-niveau toewijzen.  Deze  SAL moet worden  gebruikt bij   
deurtoegang  waarbij de deurlezer  controleert of de  gebruikers-SAL gelijk  is aan of 
hoger is  voordat toegang tot de deur  wordt verleend. 

Merk op dat de SAL  een zeer nuttige functie is, omdat het gemakkelijk de 
beveiligingscriteria kan wijzigen  in een bepaalde deur of deurgroep  tijdens kritieke 
periodes.   Bijvoorbeeld, als een   deurlezer is gedefinieerd als SAL = 1, en de gebruiker 
is SAL = 1 voor normaal gebruik, maar in een geval  wanneer de deur de  toegang tot 
sommigen  moet blokkeren gebruikers, kunt u de deur SAL = 2 verhogen  via [Reader] 
eigenschappenpagina, of via Device Monitor [Deur] lezer pictogram.  Zodra ze 
veranderen, zullen degenen die SAL = 1 gebruiken, de  toegang tot  deze deur worden 
ontzegd. 

 
 Toegangsrechten –  Geldige periode 

 
Elke gebruiker moet  een periode opgeven die bekend staat als geldigheidsperiode.  Dit is om te 
definiëren dat de  gebruikerskaart  of  gebruikersvingerafdruk geldig is van [Begindatum:Begintijd] tot  
[Einddatum:Eindtijd].  Zorg ervoor dat u  de juiste geldigheidsperiode invoert  om te voorkomen dat de 
gebruiker de  toegang wordt geweigerd. 
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 Toegangsrechten – PIN & Duress (ook wel overval) PIN 
 

 
Elke gebruiker moet  een 4-cijferige PIN & Duress PIN opgeven, beide PIN's mogen niet 
identiek  zijn.  Het is ook aan te raden om  verschillende pincodes te hebben voor 
verschillende gebruikers. 

De pincode of duress pincode wordt    gebruikt wanneer de deurlezer  is gedefinieerd als 
[Veilige] modus. 

 
OPMERKING 1: Als Duress PIN wordt ingedrukt en geactiveerd, verleent het  nog steeds 

toegang aan  de gebruiker met een Dwangbericht  dat  naar FineCloud wordt verzonden.  
Als de controller is verbonden met IO naar sirene (in de  beveiligingscontrolekamer), kan 

deze ook de sirene activeren om de  beveiligingsbeambte te  waarschuwen. 
 
 
 
 

 
 Tabblad Gezinsinformatie 

De velden op dit tabblad zijn optioneel. 
 

 

Als u FineCloud hebt, vult het deze velden mogelijk al in. Als u echter rechtstreeks 
toegang hebt via Fasttel DAS, kunt u deze velden negeren,  maar het is een goede 
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gewoonte om het in te voeren als uw kantoorpersoneelsrecord  .     Bijvoorbeeld een tel 
contact nummer voor nabestaanden tijdens spoedeisende hulp. 

Tabblad Aanvullende informatie 

De velden op dit tabblad zijn optioneel. 
 

 

Als u FineCloud hebt, vult het deze velden mogelijk al in. Als u echter rechtstreeks 
toegang hebt via Fasttel DAS, kunt u deze velden negeren,  maar het is een goede 
gewoonte om het in te voeren als uw kantoorpersoneelsrecord  .  Met het extra veld 
kunt u bepaalde informatie invoeren,  zoals het  autotype van de gebruiker, het 
kenteken van de autoplaat,  interesse, enz. 
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 Rollenbeheer 

  Menu Rolbeheer 

Klik op  het rolbeheer om eerst het tabblad [Gebruiker toewijzen] te zien, zoals 
hieronder  weergegeven. 

 

Superuser: 
Deze user mag u nooit verwijderen en is voor servicedoeleinden uit te voeren door 
Fasttel. 
  
Gebruiker toewijzen 

U kunt een gebruikersnaam, wachtwoord en zijn/haar rol invoeren Een  gebruiker 
die  een  confirm-rol heeft, kan vervolgens  zijn/haar gebruikersnaam, wachtwoord 
gebruiken om  rechtstreeks via de browser in te  Fasttel DAS in  te loggen. 

 
Merk op dat als u            FineCloud-software gebruikt, u  de rol moet toewijzen in  
FineCloud en deze wordt gedownload naar de controller of  lezer.  Voor 
eenvoudige installatie zonder FineCloud en alleen directe toegang via  de  
browser is de roltoewijzing  beperkt tot slechts 8 gebruikers. 

 

OPMERKING 1: Aangezien Fasttel DAS toegang   heeft via de browser en slechts tot één 
controller of één lezer tegelijk   , is het beperkt tot  slechts 8 operationele gebruikers 
en  zijn de toewijzingsrechten  veel eenvoudiger.  Als u    complexere gebruikersrechten  
wilt  toewijzen, moet u FineCloud gebruiken. 
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 Gebruiker toewijzen ‐ Rol 
 

 

 

De   pull-downkeuze voor de rol is vergelijkbaar met  het gebruikersbeheer dat een 
gebruiker definieert voor zijn/haar rol.  Fasttel DAS biedt 9 rollen 

 Super gebruiker 

 Administrateur 

 Directeur 

 Opzichter 

 Ingenieur 

 Officier 

 Beveiliger 

 Bediener 

 Gebruiker 
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Toegangsrechten voor rollen 

  Nadat u een gebruikersrol hebt gegeven, klikt u op de "Roltoegangsrechten" om 
de autorisatiefuncties  weer te geven die aan  de gebruikersrol zijn toegewezen. 

 

Deze pagina toont het controller - of  lezersmenu & submenu met 3 keuzes 

 Volledige controle 

 Opereren 

  Alleen weergeven 

U kunt  de juiste besturingskeuze  voor  de gebruikersrol selecteren. 
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 Toegangsbeheer 

Menu Beheer van toegang 

Klik op het menu Toegangsbeheer  om de pagina te zien zoals hieronder  
weergegeven.  Dit menu is voor u om de gebruiker toestemming te geven om 
toegang te krijgen tot de deur of lift verdieping niveau.        Gebruikerstoegangsgroep 
is om  de gebruiker aan deuren toe te wijzen  en de lifttoegangsgroep  moet de 
gebruiker  toewijzen aan de liftvloer.  

 

Voordat u doorgaat met  dit  toegangsbeheer, moet u  ervoor zorgen dat u de 
Door[reader], het schema en de gebruiker  al hebt geconfigureerd. 
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 Gebruikerstoegangsgroep 

Hiermee wordt de lijst  met  gebruikerstoegangsgroepen (UAG) weergegeven. 
 

 Nieuwe gebruikerstoegangsgroep  toevoegen 

Klik op de [+Nieuwe gebruikerstoegangsgroep]  om nieuwe  
gebruikerstoegangsgroepen  te registreren  .   

Het geeft  een eenvoudig te bedienen toewijzingsvak  dat u kunt selecteren. 

Beschikbare gebruikers verwijzen naar  geregistreerde gebruikers in de controller of 
lezer.  Beschikbare deuren wordt verwezen naar de deur [lezers] die op deze controller 
zijn aangesloten of de lezer zelf. 

1. Voer een naam van een toegangsgroep in  , het is raadzaam om een 

voorbeeld van een  betekenisvolle naam te geven  , zoals Office 
Staff {08:30‐17:30}, Management Staff {24hr}, 3rd Production Group 
{13:00‐21:00}, R&D section {09:00‐19:00}, etc. 

2. Selecteer een geschikt schema, het schema zal  een volledige lijst 
configureren als Reader schema. 

3. Selecteer de gebruiker in de beschikbare gebruikersbox, klik op [>] 

om naar het  vak  Toegewezen gebruikers te gaan.  Herhaal dit totdat 
de toegewezen gebruiker  is voltooid.  Als u alle gebruikers wilt 
verplaatsen, klikt u gewoon op [>>] om alles te verplaatsen. 

4. Selecteer de deur in de vak Beschikbare deuren, klik op [<] om  naar 
toegewezen deurenvak te gaan.  Herhaal dit totdat de toegewezen 
deuren  compleet zijn.  Als u alle deuren wilt verplaatsen, klikt u 
gewoon op [<<] om alles te verplaatsen. 
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5. Het resultaat zou als volgt moeten  zijn. 
 

6. Druk op de knop Opslaan.  Het slaat de instelling op en gaat terug 
naar de gebruikersinterface van de lijst. 

 

 Gebruikerstoegangsgroep   kopiëren 

Klik op het pictogram [Kopiëren] in de UAG-lijst waarmee u   de   bestaande 
gebruikerstoegangsgroep kunt kopiëren,  u moet de naam van  de nieuwe 
gebruikerstoegangsgroep  invoeren, plannen en opslaan.  

 
 Gebruikerstoegangsgroep  bewerken 

Klik op het pictogram [Bewerken]  in de UAG-lijst waarmee u de geselecteerde 
gebruikerstoegangsgroep kunt bewerken  , enz. 

 
 Gebruikerstoegangsgroep  verwijderen 

Klik op het pictogram [Verwijderen] in de UAG-lijst  waarmee u  de  
gebruikerstoegangsgroeprecord    van de controller of lezer kunt verwijderen. 

OPMERKING 1: Wanneer een      gebruikerstoegangsgroep   is verwijderd,  bevindt deze 
zich   niet langer in de controller, maar moet u de gebruikerstoegangsgroep   opnieuw 
invoeren als  deze ten onrechte is verwijderd. 
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Lift Access Groep 

 Hier ziet u de lijst met  groepen  die toegang hebben tot de lift. 
 

 Nieuwe  lifttoegangsgroep toevoegen 

Klik op de [+New Elevator Access Group]  om een   nieuwe lifttoegangsgroep  te 
registreren  .  Het geeft  een eenvoudig te bedienen toewijzingsvak  dat u kunt 
selecteren. 

 

 

Beschikbare gebruikers verwijzen naar  geregistreerde gebruikers in de controller of 
lezer.  Het beschikbare vloerniveau verwijst naar het uitvoerpunt van het INT-IO-bord  
of het EXP-IO-bord  dat  op deze controller is aangesloten. 

Ook op te merken is dat als deze controller wordt gebruikt voor liftbesturing, het het 
beste is om deze op ÉÉN lezer aan te sluiten  en te  definiëren in Reader 1. 

1. Voer een toegangsgroepnaam in voor Elevator Access Group, het is 
raadzaam om een voorbeeld van een betekenisvolle naam te geven, 
zoals Office Staff {08:30‐17:30}, Management Staff {24hr}, 3rd 
Production Group {13:00‐21:00}, R&D section {09:00‐19:00}, etc. 

2. Selecteer een geschikt schema, het schema zal  een complete lijst 
configureren als Lift schema. 

3. Selecteer de gebruiker in de beschikbare gebruikersbox, klik op [>] 

om naar het  vak  Toegewezen gebruikers te gaan.  Herhaal dit totdat 
de toegewezen gebruiker  is voltooid.  Als u alle gebruikers wilt 
verplaatsen, klikt u gewoon op [>>] om alles te verplaatsen. 

4. Selecteer de deur in het vak Beschikbaar vloerniveau, klik op [<] om  
naar toegewezen  vloerniveauvak te gaan.   Herhaal dit totdat de 

toegewezen deuren  compleet zijn. Als u alle niveaus wilt  
verplaatsen, klikt u gewoon op [<<] om alles te verplaatsen. 
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5. Het resultaat zou als volgt moeten  zijn. 

 

 

6. Druk op de knop Opslaan.  Het slaat de instelling op en gaat terug 
naar  de gebruikersinterface van de    toegangsbeheerlijst. 

 

Kopieer Elevator Access Group 

Klik op het    pictogram [Kopiëren] in de UAG-lijst  waarmee u  de bestaande 
lifttoegangsgroep kunt  kopiëren  , u moet de naam van  de nieuwe   
gebruikerslifttoegangsgroep invoeren, schema   en sla het op. 

 
 Lifttoegangsgroep  bewerken 

Klik op het pictogram [Bewerken] in de UAG-lijst  waarmee u  de geselecteerde 
lifttoegangsgroep  kunt bewerken,  enz. 

 
 Lift Access Group verwijderen 

Klik op het pictogram [Verwijderen] in de UAG-lijst waarmee u de groepsrecord voor 
lifttoegang   van de controller of lezer kunt verwijderen. 

 
  OPMERKING 1: Als FT9002 en 4  worden gebruikt als liftregelaar, wordt de liftlezer 

aangesloten op lezerpoort 1 en sluit de extra lezerpoort  niet aan  voor deurtoegang.  Het 

moet alleen  worden gewijd aan  de liftcontroller  . 
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Back-up en herstel 

Back-up menu 

Klik op het menu Back-up dat  u hieronder kunt zien.   Met dit menu kunt  u  een 
back-up van de database maken en deze herstellen.  Als u bijvoorbeeld 2 of meer 
controllers hebt  en u hebt controller IP:192.168.1.11 geconfigureerd,  kunt u een 
back-up van de database maken  en wanneer u naar controller IP: 192.168.1.12 
gaat, kunt u  kan hetzelfde  bestand (back-up van 192.168.1.11) terugzetten naar 
de 192.168.1.12  

controller zodat het  dezelfde instelling  kan zijn. 

 

 
Zodra u op Back-up drukt,   moet u er rekening mee houden dat de  
promptmelding    linksonder  wordt weergegeven  , het duurt ook enige tijd 
voordat de  back-up volledig kan worden geback-upt. 

 

Een back-upbestand  staat bekend als "*. cbf", wanneer u wilt herstellen naar zijn 
eigen controller of een andere controller,  bladert u in de kolom Herstellen en  
selecteert u deze "*. cbf"-bestand en druk vervolgens op de knop  Herstellen. 

 
 

Als u de controller  wilt terugzetten naar de  fabrieksinstellingen, drukt u op de 
knop  "Herstellen naar  fabrieksinstellingen". 


