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ACT Roadshow 2019
Hej alla Roadshow-deltagare,
Hoppas ni känner er nöjda över introduktionskursen för ACTpro och att ni
hunnit komma igång med era demokit, testat systemet på kontoret eller
kanske till och med ute hos kund..!
Jag tänkte prova ett nytt sätt att få ut viktig information via Mynewsdesk, om
större uppdateringar gällande ACT, och i och med senaste releasen uppstod
ett par saker som jag tycker ni borde få en extra heads-up på.

Ny hantering av OSDP-läsare:
I och med v2.10 har vi ändrat sättet vi lägger till OSDP-läsare i systemet. Det
har att göra med att vi numera stöder krypterad OSDP-kommunikation.
Istället för att ange produktens serienummer (som man gjort hittills), skannar
man istället av OSDP-bussen efter nya läsare.
När ni uppdaterar till v2.10 (mjukvara) och v1.08.25 (firmware) så måste ni
lägga till befintliga läsare på nytt. Ni måste även läsa in läsarna en läsare i
taget. Det kommer ett varningsmeddelande i samband med att man
uppdarerar till v2.10, men tänkte att denna punkt är extra viktig.
Appen åter i funktion:
Som ni eventuellt har märkt, låg appen nere i några dagar innan releasen.
Detta berodde på omstrukturering i databas och i tjänsten som sköter appkommunikationen. Appen fungerar återigen, men kräver att man uppdaterar
till v2.10.
Stöd för nya Bluetooth-läsare:
Vi har fått in en ny serie av Bluetooth-läsare! Administrationen sköts direkt
från ACT-mjukvaran och slutanvändaren läser sitt "passerkort" via VI Mobile
ID-appen. Läsarna hittar ni i vår webshop.

Stöd för Biometriska läsare:
Vi har även fått stöd för biometriska läsare. Administrationen sköts direkt från
ACT-mjukvaran, precis som med Bluetooth eller vanliga läsare, med
skillnaden att ett fingeravtryck läses in på personen. En biometrisk
bordsläsare är obligatorisk. Läsarna borde dyka upp i webshoppen inom kort.
Release Notes:
Hittas här.
Projekteringshjälp:
Behöver ni hjälp med att räkna på ACT? Hör av er till oss på Project Sales så
assisterar vi med det. Underlag får gärna skickas till
pros.nordic@vanderbiltindustries.com.

Vanderbilt är världsledande inom design och leverans av innovativa
säkerhetslösningar

Företaget har sitt huvudkontor i New Jersey i USA och har verksamhet i 95
länder. Det europeiska huvudkontoret ligger i Wiesbaden i Tyskland.
Vanderbilt är det största oberoende företaget i sitt slag i säkerhetsbranschen.
Produktportföljen består av över 2 000 produkter och man levererar för
närvarande produkter och support till 9 000 kunder.
Vanderbilt designar, tillverkar och distribuerar system som gör miljöer i
organisationer av alla storlekar säkra och enkla att underhålla, i kombination
med en effektiv och flexibel service
Vanderbilts teknikportfölj med lösningar inom inbrottslarm, passersystem och
kameraövervakning är utformad för att alltid säkerställa en hög säkerhetsnivå
kombinerat med användarvänlighet.
https://vanderbiltindustries.com/sv

