
Unison är en marknadsledande plattform för hantering av passersystem som använder  
den senaste tekniken och erbjuder användarvänliga men samtidigt kraftfulla lösningar  
för alla typer av företag.

PACOM UNISON

PACOM Unison är utformat för att erbjuda lätthanterlig administration av passersystem från mindre kontor ända upp till 
storföretag som kräver omfattande hantering av åtkomstkontroll och identiteter.

 
SALTO

SALTO har ett brett spektrum av innovativa produkter såsom elektroniska dörrhandtag, väggläsare samt direktanslutna eller 
fristående styrenheter för tillträdeskontroll för ett växande utbud av slutanvändare alltifrån flygplatser till sjukhus, banker 
till myndigheter och universitet till hotell.

Kombinerat med ytterligare funktionalitet som tillhandahålls av SALTO Virtuellt Nätverk (SVN), kan kunden få 90% av 
fördelarna med ett online-system till kostnaden av ett fristående system. Med det nya batteridrivna trådlösa låssystemet 
XS4 kan dessutom realtidslösningar skapas helt utan behov av kablar till dörrmiljön.

DATABLAD
UNISON PASSERMODUL  –  SALTO INTEGRATION

Tas emot i Unisonklienten

Larm

Passerlogg

Felmeddelanden

Sabotagelarm

Batterinivå

Hanteras från Unisonklienten

Användare

Dörrmiljöer

Behörigheter

Tidsscheman

Kodning av SALTO-kort

Stödjer automatiskt uppläsning  
av konfiguration till Unison.

Vid integration av befintlig SALTO 
passersystem måste alla kort 
kodas om.

HUVUDFUNKTIONER
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SALTO-integrationen i Unison ger möjlighet att hantera SALTO-kort samt behörigheter tillsammans med kort och behörigheter 
för andra typer av passersystem från ett enda överordnat system. På så sätt undviks hantering i flera olika delsystem.

Unison har stöd för att läsa upp systemkonfiguration från SALTO systemet för snabb och enkel driftsättning. Unison hanterar 
också kodning av SALTO-kort och förmågan att hantera behörigheter för SALTO-kort inklusive kalendrar och dagtyper. 
Systemet har även support för PIN-kod, möjlighet att spara användarloggen på användarens kort/TAG samt möjlighet att 
kontrollera online dörrar.  

Denna integration stödjer inte följande funktioner: Importera SALTO användare till Unison, Office Mode, Individuell 
konfiguration av loggfiler på kort/TAG.

KOMPATIBILITET  
 
SALTO RW Pro-Access For Service v11.3.2.190 med SHIP-interface v1.15a och stöd för SALTO service RW 2.3.1.173  
SALTO RW Pro-Access For Service v12.2.4.208 med SHIP-interface v1.19b och stöd för SALTO service RW 3.4.1.299  
SALTO RW Pro-Access For Service v12.2.5.210 och stöd för SALTO service RW 3.4.2.309

SALTO ProAccess Space 2.0.8.4 med SHIP-interface v1.21b

SALTO ProAccess Space 2.5.2.1 med SHIP-interface v1.24a 
Det är rekommenderat att alltid använda SALTO Ethernet encoder med Unison då SALTO USB encoder kan endast kopplas till 
SALTO servern.  
Unison 5.8 

BESKRIVNING

ORDERINFORMATION
    ARTIKELNR   TYPKOD   BESKRIVNING

110 001 001 USN-STD Unison Standard. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

110 001 002 USN-ENT Unison Enterprise. Inkluderar en Unison-Klientlicens.

110 002 003 USN-ACM Unison Passermodul. Inkluderar licens för 10 dörrar.

110 003 003 USN-ACM-10 Unison licens för 10 dörrar.
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