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NOX Systems og SIMS
Hvad kan det? Hvad kan jeg bruge det til?

Om NOX
NOX er et kombineret indbrudsalarm- og 

adgangskontrolsystem med fokus på fleksibilitet og 
åbenhed, certificeret i den højeste sikkerhedsklasse. 

NOX systemet kan programmeres til at udføre 
automatisering og funktioner baseret på slutbrugerens 

behov.

Om SIMS
Managementsoftwaren til NOX kaldes SIMS. Det er en 

serverbaseret platform, der forbinder alle NOX 
systemer. SIMS bruges til at centralisere administration 

af brugere, indbrudsalarm, adgangskontrol samt 
integration af systemer som TV -overvågning, 

Active Directory, bookingsystemer osv.

Disse integrationer er beskrevet yderligere
senere i dette dokument.

Åben og fleksibel
Systemet er kendetegnet ved sin fleksible 

natur, med værktøjer til at programmere stort 
set enhver funktion til slutbrugeren. Systemets 

åbenhed sikrer at det kan integreres med ethvert andet 
åbent system. Kombinationen af disse to attributter åbner

op for en verden af muligheder inden for bygnings-
administration, sikkerhed og integrationer. 

Fremtidssikret
At købe et sikkerhedssystem er en investering for fremtiden. 

Derfor er det meget vigtigt at sikre, at systemet kan vokse med 
markedets konstant udviklende behov. NOX er udviklet på 
baggrund af forespørgsler fra markedet, hvilket sikrer, at 

markedets behov er hovedprioriteten.

Ingen tilbagevendende licenser
NOX er fri for tilbagevendende licenser. 

Prisen på systemet over tid er derfor 
lavere end sine konkurrenter.



 Active directory
Hvad kan det?

Active irectory (A ) integrationen kan 
automatisere brugeradministration, så 

oplysninger, der er indtastet i A  automatisk 
overføres til S MS og videre til NOX centralerne. 

Active irectory integrationen forbinder A  til 
S MS, mens S MS er forbundet til alle NOX 

centraler. ntegration gør at brugeroplysninger 
kun skal indtastes en gang, hvorefter brugeren 
har alle adgangsrettigheder valgt i A . ette 

gælder også for brugere, der ikke længere skal 
have adgang, samt brugere med nye 

adgangsrettigheder.

Sparer tid og penge
Active irectory integrationen 

kan strømline brugeradministrationen for 
alle dine tilsluttede tredjepartssystemer.

ger den samlede sikkerhed
ntegrationen sikrer, at gamle brugere 

ikke længere har adgang.

ben for alle tredjepartssystemer
ntegrationen kan forbinde flere adgangskontrol-
systemer på n gang, hvilket giver slutbrugeren 

kontrol til at vælge det optimale system til 
deres behov uden at indføre nye rutiner.

Necessary components
NOX System, SIMS, AD integration module

Hvad kan jeg bruge det til?



S MS Alert
Hvad kan det?

S MS-Alert giver dig mulighed for at sende 
SMS-beskeder til udvalgte modtagere, baseret 

på aktivitet i NOX systemet under en 
foruddefineret tidsramme. SMS-applikationen 

kan skræddersys til dine nøjagtige behov og 
kan konfigureres via en webbaseret software 

tilsluttet S MS.

a applikationen fungerer med S MS, kan den 
bruges til flere NOX systemer, så længe NOX 
centralen er tilsluttet den S MS-server, der 

kører applikationen.

Garanterer at du altid er informeret
Applikationen sikrer, at de rigtige mennesker 

er opmærksomme på aktivitet i systemet, uanset 
hvilken tid det er.

Beskyt folk i din bygning
Applikationen kan også bruges til at sende vigtig 

information ud i større skala.

Sparer tid og penge
Personale kan bruge applikationen som et 
proaktivt meddelelsessystem, så de kan 

arbejde mere effektivt.

Hvad kan jeg bruge det til?



One-time code
Hvad kan det? Hvad kan jeg bruge det til?

One-time code kan generere en kode, der 
fungerer på én af to måder:

1. Et begrænset antal gange på en kortlæser
2. Et forudvalgt antal timer (maks. 24 timer).

Applikationen er webbaseret, og personale, der 
logger ind på applikationen, kan have forskellige 

døre og områder, de har adgang til.

Applikationen kan konfigureres 
efter dine behov. 

Spar tid for personalet, 
øg mobiliteten for gæsterne

One-time code applikationen giver gæster 
mulighed for at bevæge sig mere frit i bygningen 

uden behov for personale til at åbne døre.

Øger sikkerheden
Alternativet til at give en kode kan være at udlåne et 
adgangskort, som gæsterne kan bruge. Dette er ikke 

optimalt, da kortet kan misbruges, kopieres eller 
mistes. En kode er sikrere og lettere at administrere.

Let at bruge
Applikationen bruger en simpel grænseflade 

med få muligheder for at sikre, 
at operatører let kan hjælpe 

gæsterne.



TVO integration
Hvad kan det? Hvad kan jeg bruge det til?

Funktioner

• Tilslut kamerastream til et ikon i S MS

• Brug S MS som et -skærmsystem 
(S MS  TVO-klient

• Se livevisning af kameraer i den valgte matri
(TVO-klient)

• Tilslut kameraer til områder i S MS for at få 
video fra alarmer

• Bookmark begivenheder i S MS loggen 
med et one-click  afspilnings system 

Intelligent sikkerhedssystem
Forbedrer ydeevnen og sikkerhedsniveauet 

ved at lade TVO-systemet kommunikere med 
NOX og S MS.

Spar tid og penge
Personale, der betjener systemet, sparer tid ved at 

have alle oplysninger i t system og ved en automatisk 
forbindelse mellem alarmer og kamerastreams.

Forenklet brugeroplevelse
Med denne integration kan brugeren se status 

for NOX Systemer såvel som kamera-
streams i samme interface.



ANPR-kamera og applikation
Hvad kan det? Hvad kan jeg bruge det til?

ANPR-kameraet giver adgang baseret på 
nummerpladen på den bil, der passerer 

kameraet.

Løsningen består af et kamera fra Hikvision 
sammen med et program, der konverterer 

nummerpladenummeret til et kortnummer.

ameraet læser nummerpladen på biler, der 
kører i begge retninger (ankommer og forlader).

Effektiv registrering af personale og gæster
Brug af nummerplade som kortnummer kan 

spare meget tid og besvær, da det giver bilister 
mulighed for at få adgang uden at forlade bilen.

en mest prisvenlige ANPR-løsning på markedet
ameraet og applikationen bruger eksisterende NOX 

teknologi, hvilket placerer det i den laveste 
priskategori for denne type løsning.



Booking systemer 
Hvad kan det? Hvad kan jeg bruge det til?

Et integreret bookingsystem automatiserer 
flowet fra booking til modtagelse af digitale 

nøgler. u kan forudindstille, hvornår bookeren 
skal få adgang til faciliteten (f.eks. fra  

minutter før start) samt vælge hvilken type nøgle 
(QR, pinkode, mobilnøgle eller en kombination).

Eksempler på systemer vi har integreret til
Conventus, nterbook, ProNestor, 

ebbook  inkas.

Spar tid og penge
ntegrering af et bookingsystem til NOX 

sparer tid og penge ved at automatisere hele 
brugerflowet fra booking og betaling, til personen 

får adgang til bygningen.

ger sikkerheden
Med NOX kan du kun programmere systemet til kun 

at frakoble de dele af bygningen der bruges, mens 
resten stadig er tilkoblet.

Bedre service
Fejlfri brugeroplevelse, fra reservation af en 

aktivitet og et tidsrum, til selve brugen af 
den modtagne nøgle og adgang 

til bygningen.



AMS Lite 
Hvad kan det? Hvad kan jeg bruge det til?

AMS Lite er et multifunktionelt indows 
program tilsluttet S MS, udviklet af 

ARAS Security.

Softwaren tilbyder følgende moduler

• Rapport (inkluderet)

• ata e port (valgfrit tilkøb)

• Time registration (valgfrit tilkøb)

• Visitor management (valgfrit tilkøb)

n platform, flere anvendelser
Platformen giver brugere mulighed for 

at licensere de moduler, de har brug for, og
 skalere det til alle deres NOX installationer.

Forenkler daglige rutiner og optimerer din bygning
AMS Lite øger effektiviteten af NOX systemet, både 

ved tilmelding af besøgende og ved indsamling af 
aktivitetsdata fra systemet.

ger intelligens- og sikkerhedsniveauet
Giver brugere mulighed for at se mønstre i hvordan 

systemet bruges og dermed opdage uregel-
mæssigheder, samt øge sikkerhedsniveauet 

ved at gøre data lettere at få adgang til.



AMS Lite - Rapport modul 
Hvad kan det? Hvad kan jeg bruge det til?

Rapportmodulet giver brugere mulighed 
for at søge efter enhver aktivitet i ethvert af 

deres NOX systemer, samt gemme søgningen 
som en automatisk email-rapport som udsendes 

i et definerbart tidsinterval.

e mange tilgængelige parametre i 
søgeværktøjet, giver mulighed for meget 

relevante og tilpassede rapporter til hver enkelt 
modtager. Værktøjet kan også bruges som en 
forenklet log, da du kan få informationer on-
demand  og derefter eksportere dem til P F 

eller E cel.
u kan nemt uploade et  firmalogo 

til rapporten.

Effektivt
Enhver, der har brug for information om 

aktiviteten i et NOX system, sparer tid ved at 
få skræddersyede rapporter sendt via email.

Brugervenlig søgemaskine
Rapportmodulet kan også bruges som en real tids 
søgemaskine, fungerende som en logsøgning i en 

brugervenlig grænseflade.

Skræddersyet til hver interessent
En masse forskellige mennesker kan have brug for 

forskellig information fra systemet. 
For eksempel kan direktører, pedeller, 
installatører og teknikere alle få hver 

deres skræddersyede rapporter.



AMS Lite - Tidsregistrering
Hvad kan det? Hvad kan jeg bruge det til?

Tidsregistrering indeholder 
to forskellige værktøjer.

 Giver mulighed for at registrere ankomst- 
og afgangstid for alle (eller nogle) brugere i 

systemet. Rapporterne kan produceres manuelt 
eller automatisk og viser tidspunkt for ankomst og 

afgang for brugere, samt den samlede tid for 
deltagelse per dag og måned.

 Giver mulighed for at vælge en brugergruppe 
eller specifikke brugere, for at se hvem (hvis 

nogen) er ankommet sent eller gået tidligt. u kan 
vælge parametrene for tidligt og sent samt 
hvordan de skal præsenteres i rapporten.

Tydeligt overblik
Modulet giver et simpelt overblik over 

brugeres ankomst- og afgangstidspunkt.

ndsaml data for at forstå flowet
Modulet præsenterer data, der fremhæver 

bevægelser i bygningen over tid.

ndstil grænseværdier, og fremhæv kritisk information
Modulet kan bruges til at fremhæve, når en bruger er 

ankommet sent eller gået tidligt baseret på 
manuelt indstillede grænseværdier.



AMS Lite - Gæsteregistrering
Hvad kan det? Hvad kan jeg bruge det til?

Gæsteregistreringsmodulet muliggør en 
problemfri registrering af besøgende og giver 

dem adgang til bygningen. 
Besøgende modtager adgangsoplysninger via 

email i form af en QR-kode, pinkode eller et 
nummerpladenummer på deres bil (kræver 

ANPR-kamera).

Modulet har også en add-on kiosk-applikation, 
der giver registrerede besøgende mulighed for at 

tjekke ind ved ankomst.

Programmet findes indtil videre på dansk, 
engelsk, svensk og polsk.

Fuldt integreret til NOX
Applikationen sikrer at dataflowet går glat fra 

registrering til ankomst af gæsten. 

Brugervenlig applikation
Applikationen leveres med en brugervenlig 

grænseflade, der indholder alle elementer i et 
gæsteregistreringssystem.

 Omkostningseffektiv
AMS Lite - Gæsteregistreringssystem er prissat 

lavere end andre systemer på markedet.




