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Hændelser til kontrolcentral  
 

Hændelser eksporteres 
 

SIA protokol 

Eksport af fx: 
- Dør tvangsåbnet 
- K-punkt offline 
- Adgang givet 
- Adgang afvist 
- DAS tilkobling 
- DAS frakobling 
- Og mange flere... 

UniLock 
Adgangskontrol Kontrolcentral 

Anvendelse 
Med denne eksport kan kontrolcentraler vare-
tage overvågning af bygninger med UniLock 
adgangskontrol. 
 
Eksporterede hændelser indeholder identifi-
kation og beskrivelse af både hændelse og 
sted, hvilket giver stor frihed til at aftale spe-
cifikke forholdsordrer for hvordan kontrolcen-
tralens vagtpersonale skal reagere på hæn-
delser. 
 
Kontrolcentralens vagtpersonale kan således 
overvåge udvalgte UniLock hændelser og vi-
deregive individuelle beskeder til de korrekte 
personer som fx kundens driftspersonale, 
installatørens vagtpersonale, vagt/vægter 
mv. 
 
Individuelle beskeder kunne fx være at når 
der opstår ’dør tvangsåbnet’ fra hovedindgan-
gen modtager pedellen et opkald og når der 
opstår ’dør tvangsåbnet’ fra et internt klasse-
lokale så modtager pedellen en mail. 
  
Til kommunikation anvendes standardiseret 
krypteret kommunikation via IP, hvilket giver 
størst mulig frihed i valg af kontrolcentral. 
 
Sådan fungerer det 
Så snart en hændelse for eksport sker i 
UniLock, sendes hændelsen til kontrolcentra-
len med SIA IP protokollen. 

Når kontrolcentralens vagtpersonale modta-
ger hændelsen vises den aftalte forholdsordre 
og vagtpersonalet kan således reagere kor-
rekt på hændelsen. 
 
Bestykning 
Følgende bestykning i UniLock og hos kon-
trolcentralen er nødvendig. 
 
UniLock 
Standard UniLock 2.0 installation med det 
aktuelle antal døre. 
Programmodul ”Eksport af data” til eksport til 
kontrolcentraler. 
 
Opsætning 
For at få løsningen til at fungere, skal følgen-
de opsætninger foretages. 
 
Kontrolcentral 
Kunden oprettes og forholdsordrer aftales. 
 
UniLock 
I [Adgangseditor], [Indstillinger], [Eksport af 
data] vælges ”Hændelser til kontrolcentral”. 
 
Indtast Kunde ID, IP-adresse for kontrolcen-
tral og krypteringsnøgle (256 bit AES). 
 
Driftsklar 
Valider forbindelsen til kontrolcentral og veri-
ficer at en UniLock hændelse modtages. 


