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Delta Log
Release:
Stand:
Versie:

Componenten:

7.4.C
30.07.2010
7.4.3863.23342 (Basic)
7.4.3863.23349 (Professional)
7.4.3863.23345 (Enterprise)
eLOCK Center (Version 7.4.C) & eLOCK Mobile (Version 1.2.0.16)

Belangrijke installatieaanwijzing:
VOOR de upgrade van eLOCK Center op de nieuwe release 7.4.C moet er in ieder geval
een terugsynchronisatie met de PDA worden uitgevoerd!

AANWIJZING
•

Upgrade eLOCK Center
De actuele upgrade naar release 7.3.C, 7.3.D en 7.4.C, en alle volgende upgrades zijn tegen
verplichte betaling na afloop van het eerste jaar na aankoop van eLOCK Center.

NEWS
•

Systeemeisen HEWI eLOCK Center | besturingssystemen
Vrijgave eLOCK Center voor de volgende besturingssystemen: Windows 2000, Windows
XP, Windows Vista, Windows 7 32 bits en Windows 7 64 bits (NIEUW vanaf 7.4.C)

•

PC-PDA | PDA synchronisatie
De PDA synchronisatie kan nu worden geoptimaliseerd door de gerichte keuze van
beslagopdrachten en stamgegevens van de cliënt. De datavolumes kunnen afhankelijk van
de grootte van de sluitinstallatie c.q. van de cliënt worden gereduceerd en maken de
bediening van de PDA sneller, comfortabeler en efficiënter in het dagelijkse gebruik.

•

Extra | Elektronische Systeem Plausibilisering (ESP)
De functie ESP analyseert de systeemgegevens van eLOCK Center op mogelijke
verbeteringen en optimalisatiepotentieel. De gebruiker krijgt direct optimalisatiepotentieel
van zijn eLOCK Center-toepassing in kleur aangeduid.

•

Extra | EarlyWatch
De functie EarlyWatch voert ten opzichte van ESP een omvangrijkere systeemopmeting uit
en de ES-support kan hiermee aan de klant een gericht verbeteringspotentieel van zijn
eLOCK Center-toepassing laten zien. Het doel is een comfortabelere en veilige
sluitinstallatie te bereiken.

•

Extra | Databaseonderhoud – Afzonderlijke cliënten opslaan/herstellen
Het opslaan en herstellen van een eLOCK Center database is nu ook voor afzonderlijke
cliënten mogelijk. (Uitsluitend bij lokale database)

•

eLOCK Mobile | Instellingen | Opdrachten samenvatten
Alle opdrachten van een beslag kunnen optioneel in één positie op het overzicht
„Opdrachten overbrengen“ worden samengevat. Het overbrengen van de opdrachten
verloopt dan automatisch achter elkaar.

•

eLOCK Mobile | Instellingen | Uitgebreide beslaginfo
De beslaginfo wordt optioneel uitgebreid met het display van de veiligheidszones,
tijdprofielen en feestdagen.

•

eLOCK Mobile | Ruimten | Auto-overdracht
De functie vereenvoudigt het overbrengen van opdrachten. Een gepersonaliseerd beslag
wordt automatisch herkend en alle open opdrachten worden automatisch overgebracht.
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eLOCK Mobile | Loper | Beslaggebeurtenissen lezen
De beslaggebeurtenissen (toegangsprotocol) kunnen nu autonoom door de PDA worden
uitgelezen. Na de synchronisatie van de PDA zijn de gebeurtenissen in eLOCK Center als
rapport beschikbaar.

DOORLOPENDE VERBETERINGEN:
•

Uitbreiding Personenbereik | Personen
De kolom Afdeling werd in het navigatievenster ingevoegd en het zoeken in het filter werd
uitgebreid met Afdeling, Personengroep en Tijdprofiel.

•

Uitbreiding Personenbereik | Identiteitsdrager | Identiteitsdrager toevoegen/Uitgifterapport
Het uitgifterapport kan zonder preview direct worden afgedrukt. Vooral als de
uitgifterapporten vaak worden geprint, leidt dit tot een versnelling van de bewerking van de
identiteitsdragers.

•

Uitbreiding Objectbereik | Beslagen | CSV-import
De import van stamgegevens van het beslag met een CSV-bestand werd aangevuld met
een tijdlicentie en met protocollering. Zodoende kunnen handmatige nabewerkingen van
de beslagen worden geminimaliseerd.

•

Verbetering PC-PDA | PDA administratie
De identificatie van de PDA in eLOCK Center gebeurt nu via het PDA-serienummer.
Bovendien controleert eLOCK Center de actuele versie van eLOCK Mobile om
incompatibiliteit van software te voorkomen.

•

Uitbreiding Consistentiebescherming Autonome PDA functies
Als de autonome PDA functies „Beslag depersonaliseren“ en „Beslag vervangen“ worden
gebruikt, worden deze herkend en verwerkt door eLOCK Center.
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Delta Log
Release:
Stand:
Versie:

Componenten:

7.3.D
18.05.2010
7.3.3789.40286 (Basic)
7.3.3789.40280 (Professional)
7.3.3789.40283 (Enterprise)
eLOCK Center (Version 7.3.D) & eLOCK Mobile (Version 1.1.0.15)

Belangrijke installatieaanwijzing:
VOOR de upgrade van eLOCK Center op de nieuwe release 7.3.D moet er in ieder geval
een terugsynchronisatie met de PDA worden uitgevoerd!

NEWS
•

Systeemeisen HEWI eLOCK Center | besturingssystemen
Vrijgave eLOCK Center voor de volgende besturingssystemen: Windows 2000, Windows
XP, Windows Vista en Windows 7 32 bits (NIEUW vanaf 7.3.D)

DOORLOPENDE VERBETERINGEN:
•

Verbetering Aanmelding | Inloggen
Het aanmeldvenster opent op de voorgrond en de focus is direct op het invoerveld.

•

Verbetering Softwaresnelheid.
De snelheid o.a. bij het laden van de menu's, het opslaan van wijzigingen en de
synchronisatie van de PDA werd verhoogd.

•

Verbetering Personenbereik | Personen
Nieuwe logische sortering bij sortering op persoonsnummer geïmplementeerd.

•

Uitbreiding Rapporten/Protocollen | Standaardrapporten
De weergave van het venster werd o.a. door scrollbalken aangevuld.

•

Verbetering eLOCK Mobile aanmelding
Als er in de eLOCK Center database slechts één cliënt aanwezig is, springt de aanmelding
direct naar het venster Gebruiker kiezen, als er eveneens slechts één gebruiker is, direct
naar het venster PIN-invoer.

•

Uitbreiding eLOCK Mobile
Versie 1.1.0.15 is in alle talen (DE, EN, NL en FR) beschikbaar.
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Delta Log
Release:
Stand:
Versie:
Componenten:

7.3.C
03.03.2010
7.3.3719.39708 (Professional)
7.3.3714.23340 (Enterprise)
eLOCK Center (Version 7.3.C) & eLOCK Mobile (Version 1.1.0.12)

Belangrijke installatieaanwijzing:
VOOR de upgrade van eLOCK Center op de nieuwe release 7.3.C moet er in ieder geval
een terugsynchronisatie met de PDA worden uitgevoerd!

TOP-NEWS:
•

Uitbreiding beslagen | Productvrijgave Wandlezer Multirelais
Wandlezerbesturing Multirelais (ES742xx) in combinatie met eLOCK Center 7.3.C
Met een wandlezer multirelais en een aangesloten PLC-besturing kunnen maximaal 100
extra relais per identiteitsdrager worden geprogrammeerd en met maximaal 4530
identiteitsdragers per wandlezer multirelais worden aangestuurd.

•

Uitbreiding beslagen | Biometriemodule Face
communicatie: Online
Extra functies: De autorisatiecontrole bij de biometriemodule gebeurt door identificatie van
de identiteitsdrager en de biometrische gezichtskenmerken van de gebruiker. De deelname
aan biometrie wordt opgeslagen in de stamgegevens van personen en de geautoriseerde
identiteitsdragers worden overgebracht naar de biometriemodule Face.

•

Uitbreiding personenbereik | identiteitsdrager | Individuele programmering van 2 extra
wandlezerrelais
Bij het programmeren van vrije identiteitsdragers kunnen bovendien de externe relais 2 en
3 afzonderlijk per identiteitsdrager worden geprogrammeerd.

DOORLOPENDE VERBETERINGEN:
•

Systeemdocumentatie software
Release 7.3.C V01 in de talen DE, NL en FR.

•

Verbetering PDA | PDA synchronisatie
Time-out geïmplementeerd, automatisch annuleren van de synchronisatie na 20 sec.

•

Correctie Extra | Instellingen
Wijzigingen van de systeeminstellingen worden pas effectief na het opslaan (button).
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Delta Log
Release:
Stand:
Versie:

Componenten:

7.2.C
23-09-2009 SP1
7.2.3555.23514 (Basic)
7.2.3555.23537 (Professional)
7.2.3555.23525 (Enterprise)
eLOCK Center (versie 7.2.C) & eLOCK Mobile (versie 1.1.0.11)

Belangrijke installatieaanwijzing:
VOOR de upgrade van eLOCK Center op de nieuwe release 7.2.C moet er in ieder geval
een terugsynchronisatie met de PDA worden uitgevoerd!
De upgrade eLOCK Center 7.2.C omvat een veiligheidsupdate en vult mogelijke
veiligheidsrisico’s op!

TOP-NEWS:
•

uitbreiding Beslag | Productvrijgave wandlezer Online Plus
Wandlezer-besturing (ES7410x) in combinatie met eLOCK Center 7.2.C
Bij tijdsprofielen en persoonsgerichte tijdsprofielen bestuurt het nieuwe optieveld dagpasje
de duur van het dagpasje in dagen (1-31). Wanneer de wandlezer Online Plus na de in de
systeeminstellingen opgeslagen grenskloktijd wordt gebruikt, wordt de duur volgens
tijdprofiel met 1 dag verlengd op de identiteitsdrager geschreven.

•

uitbreiding Beslag | productvrijgave wandlezer Multi-Object
Wandlezer Multi-Object–4 (ES7430x) & wandlezer Multi-Object-8 (ES7440x)
HW-versie 1.0.4; FW-WL-besturing 3.4.14; FW-antenne 1.6.4 worden door eLOCK 7.2.C met
system-sizing 40.000/40.000 ondersteund.

•

uitbreiding Installatie
Naast de eLOCK componenten worden bovendien de toepassing „Netviewer“ voor de
remote-ondersteuning evenals de eLOCK helpbestanden geïnstalleerd. Deze zijn onder
start Æprogramma Æ eLOCK Center op te roepen. De documentatie kan zodoende ook
buiten eLOCK Center / eLOCK Mobile worden gebruikt.

•

uitbreiding Personenzone | Personen | Persoon toevoegen/wijzigen - tijdsprofiel
Bij het toevoegen/wijzigen van een persoon kan er bij deze persoon een persoonsgericht
tijdsprofiel worden toegevoegd/gewijzigd. Dit is alleen geldig voor deze persoon. Binnen de
tijdsprofielen is het via persoonsnummer, achternaam, voornaam persoonsspecifiek
gedocumenteerd en kan ook via tijdsprofielen worden gewijzigd.

•

systeemseisen HEWI eLOCK Center | Besturingssysteem
Vrijgave eLOCK Center voor MS Windows Vista ® evenals
eLOCK Mobile voor MS Windows Mobile® 6

o

HEWI eLOCK Center | Softwareversies
Vanaf Release 7.2.C is eLOCK Center in 3 versies leverbaar
o BASIC
Oplossing voor één toepassing, kleine installaties
o PROFESSIONAL Oplossing voor één toepassing, middelgrote installaties
o ENTERPRISE
Oplossing voor meerdere toepassingen, grotere installaties
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DOORLOPENDE VERBETERINGEN:
•

verbetering Installatie
De toe te passen configuratiegegevens en connectionstrings worden bij de eerste start
door eLOCK Center gewist en gecodeerd opgeslagen.

•

verbetering Installatie
De toepassing Netviewer werd op de nieuwste versies geactualiseerd.

•

verbetering Administratie | Cliënt | Cliënt toevoegen
Compacte weergave van de belangrijke cliëntgegevens voor het kopiëren in de
cliëntbeschrijving.

•

correctie Personenzone | Personen | Identificatiedrager toevoegen
Mastersleutels en switch-keys kunnen alleen via Personenzone Æ Identificatiedrager Æ
Identificatiedrager toevoegen worden aangelegd. Bij het toevoegen van identificatiedragers
via het menu Personen zijn de keuzevelden voor Mastersleutel of Switch-key
gedeactiveerd.

•

verbetering Personenzone | Identificatiedrager | Identificatiedrager-type
Toegevoegde identificatiedragers worden automatisch herkend en het veld
Identificatiedrager-type met de door de identificatiedrager uitgelezen informatie
geselecteerd. (ISO kaart zwart, transpondersleutel, sleutelhanger, transponderklok, ISO kaart wit)
Identificatiedragers met leverdatum vanaf maart 2009 kunnen zo automatisch met hun type
worden herkend en verwerkt.

•

uitbreiding Objectzone | Beslag | Beslag toevoegen
Wanneer bij „Cliënt toevoegen” de functie „Zomertijd” wordt geactiveerd, dan wordt bij het
toevoegen van nieuwe beslagen automatisch de functie „Zomertijd-omstelling”
geactiveerd.

•

verbetering Objectzone | Beslag | Beslag toevoegen
De functie beslagopeningstijd staat bij het toevoegen van een beslag op „Default”
(standaardinstelling) en kan van 1 tot 255 willekeurig worden ingesteld.

•

verbetering Objectzone | Beslag | Beslag importeren
Een beschermzone-ID/ Een naam van de beschermzone kan aan het beslag binnen het
CSV-bestand worden toegewezen en mede worden geïmporteerd. De manuele toewijzing in
eLOCK Center van Veiligheidzones/beslag resp. Beslag/veiligheidszone kan door het CSVimport regelmatig vervallen.

•

uitbreiding Berichten/protocollen | Standaardberichten | Etikettendrukken beslag
Het afdrukken is voor etiketten met de afmetingen (25 x 10 mm) geoptimaliseerd [AVERY
L6008TM-20] die op ieder HEWI beslag passen. Beslag om van opschriften te voorzien en de
beslagprogrammering voor de montage wordt vereenvoudigd.

•

uitbreiding Toegangssysteem | Kruistoegangssysteem | Zoeken
De functie Zoeken in het Kruistoegangssysteem werd geïmplementeerd. Deze kan via de
rechter muisknop in het veld Cliënt worden uitgevoerd. Met 2 gelijktijdig werkende
filtervelden voor REGELS (Objectzone, Veiligheidszones, Beslag) evenals KOLOMMEN
(Personenzone: Personengroepen, Personen, Identificatiedragers) kan de zichtbare
bewerkingsmatrix van het kruistoegangssysteem zeer snel en eenvoudig worden
gereduceerd.

•

uitbreiding Toegangssysteem | Kruistoegangssysteem
De weergave (ja/nee) van het identificatiedrager-type (sleutel, sleutelhanger, kaart, …) kan
via de systeeminstellingen worden bestuurd. (Extras Æ Instellingen Æ Systeem).
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•

uitbreiding Extra | PIN wijzigen
De PDA-PIN voor het starten van eLOCK Mobile kan via het nieuwe menu-item worden
gewijzigd.

•

verbetering Extra | Instellingen | Hardware
Automatische detectie van de COM-port van het aangesloten programmeringstation.

•

verbetering Extras | Instellingen | Systeem
Bij keuze van Hoofdrelease ES7000 is de System-Sizing automatisch ingesteld op
40000/40000. Bij keuze van Hoofdrelease ES5000+ staan alleen System-Sizing 3000, 25000
en 60000 ter beschikking.

•

verbetering eLOCK Mobile | Keuzelijsten
In de keuzelijst wordt automatisch de eerste vermelding voorgeselecteerd.

•

uitbreiding eLOCK Mobile | Help
De Help functie is in de talen DE, EN, FR en NL geactualiseerd en uitgebreid.

•

verbetering eLOCK Mobile | Systeem
Bij het gebruik van eLOCK Mobile wordt de Stand-by Modus van de PDA Socket SoMo 650
verhinderd.

•

verbetering eLOCK Mobile | Ruimten | Mastersleutel | Beslag vervangen
De functie Zoeken werd geïmplementeerd. Ruimtenummer en/of Ruimtebenaming kunnen
met vrij selecteerbare teksten/cijfers worden gefilterd.

•

uitbreiding eLOCK Mobile | Ruimten | Mastersleutel | Online functies
De zone Online functies voor het Lezen, Configureren, Terugzetten en Rebooten van de
LAN-module via RFID-interface (PDA & CF-adapter) werd toegevoegd. Het Online-beslag is
daardoor als optie (bijv. in de bouwfase) ook Offline volledig configureerbaar.

Delta Log
Stand per:
Versie:
Componenten:

10.12.2008
7.1.D 20081210
eLOCK Center + eLOCK Mobile (versie 1.0.0.71)

Belangrijke installatieaanwijzing:
VOOR de upgrade van eLOCK Center op de nieuwe release 7.2.C moet er in ieder geval
een terugsynchronisatie met de PDA worden uitgevoerd!
•

Uitbreiding objectbereik | Online beslagen | Wandlezer-online
Communicatie: Online + Offline
Statusmonitoring: Online-status, switchmodus, open opdrachten
Communicatie: tijdgestuurde automatische dataoverdracht
Extra functies: Switchmodus activeren/deactiveren, opening voor korte tijd uitvoeren

•

Uitbreiding sluitschema | kruissluitschema
Beheer van de gehele sluitinstallatie (Wie mag waar naar binnen?!)
Volledige ondersteuning door alle basisfuncties (selectie, registraties, autom. functies)

•

Actualisering extra | Instellingen | Systeem
Nieuwe standaardparameters: Hoofdrelease (ES7000), IT-opslagconcept (EM-455-K2),
Systeem-sizing (40000/40000)
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•

Verbetering eLOCK Center + eLOCK Mobile | Beslaginfo
Het serienummer wordt bij elke beslaginfo opnieuw overgebracht naar eLOCK Center en
actualiseert de aanwezige stamgegevens van het beslag.

•

Verbetering eLOCK Center
Na 20.10.2008 geïnstalleerde set-ups krijgen de aanwezige config-bestanden.

Delta Log
Stand per:
Versie:
Componenten:

24.10.2008
7.1.C 20081024
eLOCK Center + eLOCK Mobile (versie 1.0.0.64)

•

Uitbreiding rapporten /protocollen | Open posten
Dit nieuwe rapport geeft alle systeemtechnisch open posten aan.
Beslagen met open opdrachten (beslagstatus PLUS) , identiteitsdrager met open
veranderingen (identiteitsdrager PLUS) en personen zonder identiteitsdrager.

•

Uitbreiding Extra | XML-import/export
Via dit nieuwe en eenvoudige interface kunnen stamgegevens van personen en
identiteitsdragers worden geëxporteerd c.q. vanuit een extern systeem worden
geïmporteerd.

•

Uitbreiding gebruikersprofielen | Systeemrechten
Nieuwe systeemrechten: Programmeren van algemene sleutel en switch-key.

•

Verbetering personenbereik | Identiteitsdragers
Identiteitsdragers met serienummer = 0 (oude bestanden) worden door de IT-info
automatisch opnieuw onderhouden.

•

Verbetering personenbereik | Identiteitsdragers
De speciale functies algemene sleutel en switch-key worden aangegeven in het
register Algemeen.

•

Uitbreiding personenbereik | Identiteitsdragers | Identiteitsdragertype
Er wordt nu verschil gemaakt tussen ISO kaart zwart en ISO kaart wit bij de ISO
kaart voor het type Identiteitsdrager.

•

Uitbreiding personenbereik | Identiteitsdragers | Info lezen
Teruggevonden Identiteitsdragers die van tevoren door een opvolger vervangen
zijn, worden als zodanig herkend.

•

Verbetering objectbereik | Veiligheidszones | Beslagen toewijzen
In de voorraad worden beslagen met nummer en naam van de ruimte aangegeven.

•

Verbetering objectbereik | Beslagen
De button „Tijdprofiel toewijzen“ wordt bij beslagen zonder tijdlicentie
gedeactiveerd.

•

Verbetering objectbereik | Beslagen | Opdrachten handmatig uitvoeren
Duidelijke waarschuwing en toelichting bij de functie „Opdrachten uitgevoerd“
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•

Uitbreiding feestdagen | Feestdagen overdragen
Er kunnen 150 feestdagen tegelijkertijd naar een beslag worden overgedragen.

•

Uitbreiding rapporten /protocollen | Standaardrapporten
Bij instellingen | hardware kan worden geselecteerd of een verklaring m.b.t.
gegevensbescherming op het rapport IT-uitgifte moet worden afgedrukt.

•

Verbetering rapporten /protocollen | Standaardrapporten
Er kunnen bijna onbeperkt veel rapporten tegelijkertijd worden geopend.

•

Verbetering rapporten /protocollen | IT uitgifte
Het uitgifteformulier IT uitgifte werd bewerkt.
Voor het formulier IT uitgifte kan een extra tekst worden opgesteld, die
aangegeven wordt op het formulier IT uitgifte.
De extra tekst zal individueel per gebruiker worden opgeslagen op Extra |
Instellingen en dan op het moment van uitgifte nog worden veranderd.

•

Correctie rapporten /protocollen | Sluitschema
Het rapport sluitschema is verwerkt.

•

Correctie rapporten/protocollen | Toegangsprotocol
Extra protocolfunctie (ESV, binnenkruk Comfortsysteem, etc.)

•

Uitbreiding Extra | Instellingen | Systeem
Uitbreiding van de functionele keuze.

•

Uitbreiding Extra | Instellingen | Systeem
Nieuwe IT-geheugenbezetting ‚EM-455-K2’ als nieuwe norm voor nieuwe
sluitschema´s met hoofdrelease ES7000 met uitgebreide beveiligingsmechanismen
voor beslagen en identiteitsdragers. (Alle beslagen met leveringsdatum vanaf 02.07.2008
ondersteunen EM-455-K2)

•

Uitbreiding eLOCK Mobile versie 1.0.0.64 | Beslaginfo lezen
Bepaling en display van de firmware versies en varianten bij wandlezers.

•

Verbetering eLOCK Mobile vanaf versie 1.0.0.64 | Help
De help-functies voor de PDA zijn geactualiseerd en uitgebreid.

Delta Log
Stand per:
Versie:
Componenten:

27.08.2008
7.1.C 200800827
eLOCK Center

•

Correctie Extra | Databankonderhoud
De handmatige en automatische back-up wordt correct uitgevoerd.

•

Correctie personenbereik | Identiteitsdragers | Beeld
De benamingen van de kolommen bij beeld zijn aangepast.
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Delta Log
Stand per:
Versie:
Componenten:

•

21.08.2008
7.1.C 200800821
eLOCK Center

Verbetering personenbereik | Register beslagen
Beslagen m.b.t. persoon, personengroep en identiteitsdrager worden aangegeven
met nummer en naam van de ruimte.

Delta Log
Stand per:
Versie:
Componenten:

•

06.08.2008
7.1.C 200800806
eLOCK Center

Correctie personenbereik | Identiteitsdragers
Het wissen van een Identiteitsdrager wordt correct uitgevoerd.

Delta Log
Stand per:
Versie:
Componenten:

05.08.2008
7.1.C 200800805
eLOCK Center + eLOCK Mobile

•

Correctie PDA synchronisatie
PDA synchronisatie is onafhankelijk van taal.

•

Uitbreiding eLOCK Mobile | Beslag vervangen
ES5000 beslagen kunnen door ES5000 plus beslagen en omgekeerd worden
vervangen.

•

Uitbreiding eLOCK Mobile | Automatisch afmelden
Gebruiker wordt automatisch na 10 min. in eLOCK Mobile afgemeld.
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Delta Log
Stand per:
Versie:
Componenten:

•

31.07.2008
7.1.C 200800731
eLOCK Center + eLOCK Mobile

Correctie personenbereik | Wijzigen
Veiligheidszones blijven opgeslagen, als persoonsgegevens worden gewijzigd.

Delta Log
Stand per:
Versie:
Componenten:

23.07.2008
7.1.C 200800723
eLOCK Center + eLOCK Mobile

•

Uitbreiding eLOCK Mobile systeemrechten
De systeemrechten zijn aangepast en verwerkt.

•

Correctie eLOCK Mobile speciale tekens
Speciale tekens worden correct aangegeven

Delta Log
Stand per:
Versie:
Componenten:

10.07.2008
7.1.C 200800710
eLOCK Center + eLOCK Mobile

•

Uitbreiding wissen identiteitsdragers
Bij het wissen van een identiteitsdrager wordt deze automatisch gemarkeerd op
het Identiteitsdrager-display.

•

Correctie Identiteitsdrager programmeren
Bewerking van identiteitsdragers met hoog serienummer na migratie HEWIKey 5 Æ
eLOCK Center mogelijk

•

Uitbreiding van zoekfilters
Uitbreiding van de filterfuncties (dubbel filter) in de menu´s Personen en Beslagen.
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eLOCK

Delta Log Software / Release 7.4.C

Delta Log
Stand per:
Versie:
Componenten:

27.06.2008
7.1.C 200800627
eLOCK Center + eLOCK Mobile

•

Uitbreiding Wijzigen en Info lezen identiteitsdragers
Bij het wijzigen en informatie lezen van een identiteitsdrager wordt deze
automatisch gemarkeerd op het Identiteitsdrager-display.

•

Uitbreiding van zoekfilters
Uitbreiding van de filterfuncties in de menu´s Personen, Identiteitsdragers,
Beslagen en in de toewijzingen menu „Voorraad en selectie“

•

Correctie sortering van de beslagen: Veiligheidszones | Beslagen toevoegen | Voorraad
De beslagen worden in de voorraad eerst op nummer van de ruimte en vervolgens
op naam van de ruimte gesorteerd.

•

Uitbreiding eLOCK Mobile: Opdrachten overdragen | Uitgevoerde opdrachten
Bij het activeren van de checkbox „Uitgevoerde opdrachten“ worden deze
verborgen.
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