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Unitek Unitek Adgangskontrol - der virker 

Anvendelse 
Med integration til Salto adgangskontrol kan 
UniLock administrere personers adgang i off-
line døre og trådløse døre fra Salto. 
 
Rediger blot personer i UniLock som normalt, 
og UniLock holder nu automatisk Salto syste-
met opdateret. 
 
Med integration mellem Salto og UniLock op-
når man det bedste fra to forskellige verde-
ner.  
 
Et offline system giver mulighed for at redu-
cere installationsomkostningerne til adgangs-
kontrol i døre med lave krav til sikkerhedsni-
veau. Døre med reducerede krav til sikkerhed 
kunne være udvalgte indvendige døre, garde-
robeskabe mv. 
 
I et offline system er det selve adgangskor-
tet, der bærer rundt på oplysninger om, hvor 
kortet har adgang. Et offline system har ikke 
kabling til døre, og ved installation kræves 
kun udskiftning af dele af låsemekanikken. 
Man skal dog være opmærksom på øgede 
driftsomkostninger til akutte personspærrin-
ger, service, batteriskift mv. 

I et online system som UniLock, er døre hele 
tiden opdateret med personers nuværende 
adgangsrettigheder, og hændelsesloggen er 
tilgængelig med det samme. Ledningsfor-
bundne døre giver også mulighed for avance-
ret styring af tyverialarmer, realtids styring, 
realtids overvågning og lave driftsomkostnin-
ger.  
 
Sådan fungerer det 
Operatører skal blot redigere personers ad-
gangsrettigheder i UniLock som normalt. 
 
Er en person medlem af en eller flere valgba-
re UniLock Persongrupper, bliver personen 
automatisk eksporteret til Salto, som væren-
de medlem af samme ”Bruger gruppe niveau-
er” i Salto. 
 
Salto ”Bruger gruppe niveau” indeholder ad-
gangsrettigheder til Salto døre, som tilknyttes 
personerne i gruppen. 
 
Data leveres af UniLock til Salto systemet, 
som en CSV-fil i Salto format.   
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Bestykning 
Følgende bestykning i UniLock og Salto er 
nødvendig. 
 
UniLock 
Standard UniLock 2.0 installation med det 
aktuelle antal døre. 
Programmodul ”Eksport til Salto adgangskon-
trol - RW Pro” til integrationen.  
 
Salto 
Standard Salto installation med det aktuelle 
antal døre. 
Et af følgende Salto pc software: Salto RW 
Pro-Access, Salto RW Pro-Access SQL, Salto 
RW Pro-Access SQL for services. 
Salto præformaterede kort eller Salto SAM 
software.  
Salto online læser eller kortkoder.  
 
For specifik Salto relateret information og 
valg af Salto produkter henvises til Salto. 
 
 
 
 
 
 


