
IX SYSTEM
IP PoE Kompatibel System

Quick Start Programmerings Guide

Dette er en forkortet programmeringsmanual, der angiver grundlæggende programindstillinger for et IX-system ved 
hjælp af IX Support Tool softwaren. Et komplet sæt af instruktioner (IX Web Setting Manual / IX 
Betjeningsvejledning / IX Support Tool Setting Manual) findes på www.aiphone.net. 
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If updating dimensions, be sure to update the GLC layer too.
Please refer to the Product Dimensions Master located here:
H:\Engineering Services\Product Dimensions Master Document\Product Dimensions Master.xlsx
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If updating dimensions, be sure to update the GLC layer too.
Please refer to the Product Dimensions Master located here:
H:\Engineering Services\Product Dimensions Master Document\Product Dimensions Master.xlsx
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If updating dimensions, be sure to update the GLC layer too.
Please refer to the Product Dimensions Master located here:
H:\Engineering Services\Product Dimensions Master Document\Product Dimensions Master.xlsx
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If updating dimensions, be sure to update the GLC layer too.
Please refer to the Product Dimensions Master located here:
H:\Engineering Services\Product Dimensions Master Document\Product Dimensions Master.xlsx
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If updating dimensions, be sure to update the GLC layer too.
Please refer to the Product Dimensions Master located here:
H:\Engineering Services\Product Dimensions Master Document\Product Dimensions Master.xlsx
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If updating dimensions, be sure to update the GLC layer too.
Please refer to the Product Dimensions Master located here:
H:\Engineering Services\Product Dimensions Master Document\Product Dimensions Master.xlsx
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If updating dimensions, be sure to update the GLC layer too.
Please refer to the Product Dimensions Master located here:
H:\Engineering Services\Product Dimensions Master Document\Product Dimensions Master.xlsx
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If updating dimensions, be sure to update the GLC layer too.
Please refer to the Product Dimensions Master located here:
H:\Engineering Services\Product Dimensions Master Document\Product Dimensions Master.xlsx
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If updating dimensions, be sure to update the GLC layer too.
Please refer to the Product Dimensions Master located here:
H:\Engineering Services\Product Dimensions Master Document\Product Dimensions Master.xlsx
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If updating dimensions, be sure to update the GLC layer too.
Please refer to the Product Dimensions Master located here:
H:\Engineering Services\Product Dimensions Master Document\Product Dimensions Master.xlsx
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Netværksoplysninger og installationskrav
IX-stationer er leveret til standard IPv4-adresse på 192.168.1.160. Programmeringssoftwaren er designet til at
batch konfigurere alle IX-stationer samtidigt og finde hver enhed på netværket via individuelle MAC-adresser.
Bemærk, at IX-serien er designet til at fungere på et administreret netværk, med udsendelse af protokoller, der
bruges til at finde IX-stationerne, fungerer muligvis ikke korrekt i alle it miljøer.

Det er muligt, at et sekundært NIC-kort, som f.eks. en VPN- eller WiFi-forbindelse, forhindrer Support Tool i at finde 
stationer på et netværk under programmeringen, herunder tilknytnings- og opdaterings processerne. Deaktiver/fjern 
eventuelt disse forhindringer inden programmeringen vil forhindres af disse problemer.

Note:
For at opnå de bedste resultater skal du 
placere alle IX-stationer på samme  
netværk og vente på, at hver station 
booter, inden du starter Support Tool.

PoE Switch

Programmerings PC

192.168.1.100
(standard)

192.168.1.160
(standard)

192.168.1.160

IX-DV

Quick Start Programmerings Guiden til hurtigt at konfigurere IX-stationerne og gennemgå de programmeringstrin, der er 
nødvendige for at konfigurere et grundlæggende system. Denne konfiguration giver hver station et standard Stationsnavn, 
Nummer og IP-adresse, samt aktiverer døråbningsfunktionen. Yderligere indstillinger er tilgængelige, når basis 
programmeringen er gennemført ved hjælp af guiden.

Bemærk: Support Tool kan downloades fra www.aiphone.net 
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Systemfunktionalitet, når du bruger Quick Start Programmerings Guiden

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 3-7 Programmering af Nyt System
- Opret et nyt system ved hjælp af denne Quick Start Programmerings Guide

Side 8-10 

Side 11-13 

Side 14-16 

Side 17-20 

Side 21-24 

Integration Netværks Kamera 
- Tilføjelse af et tredjeparts IP-kamera
SIP Server og VoIP Telefon Integration
- Tilføjelse af en VoIP-telefon og SIP-server

Opdel et system
- Hovedstationens adressebog og kald fra dørstationer

Viderstilling af opkald
- Opsætning af ikke til stede, omstilling og planlagte omstillinger

Tilføjelse af ny enhed til eksisterende system
- Tilføjelse og konfiguration af en ny/ekstra IX Station/funktion

Support Tool er hentet og installeret 

Programmerings-pc'en og IX-stationerne er blevet tilsluttet en PoE-switch (ikke en router) og har 
afsluttet deres opstarts proces.

Programmerings-pc'en er i samme netværks område (standard 192.168.1.x) som IX-enhederne.

System Programmerings Forberedelse
Før du begynder programmerings processen, skal du sørge for at følgende trin er gennemført:

www.aiphone.net
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Indtast mængderne af hver stations type *, 
der vil være en del af systemet. Stations 
typer uden antal, skal forblive tomme. 
Bemærk: IX-EA, IX-EAU, IX-SPMIC er kun for det 
Japanske marked.

1.4 - Oplys antal enheder

IPv4 er standard. Hvis du bruger IPv6, 
skal du vælge det fra rullemenuen.

Protocol

Udfyld alle felter.
Systemnavn, Installationsoplysninger, Ejer 
Information og alle brugerdefinerede felter, 
der unikt indeholder oplysninger om det 
system, der oprettes.

1.1 - System Opsætning

 Bekræft, at Ja er valgt. 
1.2-Wizard Programing

Vælg Ja for at konfigurere døråbnings signal 
for alle stationer automatisk.

1.3-Door Release Setting

Programmering af Nyt System

For at oprette et nyt system vha. Quick Start Programmerings Guiden, skal du starte supportværktøjet og 
indtaste ID'et (brugernavn) og adgangskoden. Hvis det er første gang supportværktøjet startes, åbnes 
vinduet Ny systemprogrammering automatisk. Hvis en eksisterende programfil aktuelt er i brug, skal du 
vælge Fil (F)> "Create New System".

OPSTART

Når hvert felt for det nye system er udfyldt korrekt, 

skal du klikke på  Next .

1.5 - Opret systemløsningen

ID: admin
Password: admin

Standard Opsat  til

Trin 1: System Opsætning

Opstart IX Support Tool Vælg "Create New System"

* Stations Typer
IX-MV7-*:
IX-MV7-HB, IX-MV7-HW, IX-MV7-B, 
IX-MV7-W
IX-DV, IX-DVF(-*):
IX-DVF-P, IX-DVF-2RA, IX-DVF-RA
IX-DA, IX-DF(-*):
IX-DF-HID, IX-DF-RP10, IX-DF-2RA

IX-SSA(-*):
IX-SSA-2RA, IX-SSA-RA
IX-BA, IX-SS(-*):
IX-SS-2RA, IX-SS-RA

IX-RS-*:
IX-RS-B, IX-RS-W

*Denne vejledning vil forklare netværks- og systemindstillinger i IPv4-opsætning.
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Programmering af Nyt System

Trin 2: Stations Tilpasning - Valgfri

Support Tool giver hver station et standard navn, firecifret Nr. og IP-adresse fra 192.168.1.10. For at 
redigere disse oplysninger skal du klikke på Station Details   i afsnittet Advanced Settings, som vist 
nedenfor. Gå til trin 3 når du vil bruge standardoplysningerne, der er oprettet af Support Tool.

Opsætnings muligheder

Individuel opsætning, aktiver eller 
deaktiver adgang til døråbning.

Door Release

Batch konfigurere netværksoplysninger 
efter stationstype eller for hele systemet.

Batch IP Address Configuration

Vælg, hvilke stationer der vises i hver 
hovedstations adressebog.

Address Book

Rediger nummer, navn, IP-adresse ved 
at klikke på  Station Details .

2.1 - Station Details

Indtast et navn for hver af stationerne i 
systemet (maks. 24 tegn).

2.3 - Station Name

Ændringer foretaget under dette 
trin vil ikke blive anvendt, før 
programmeringsprocessen er 
afsluttet og systemet opdateret.

Note:

Indtast et 3-5-cifret stations nummer for 
hver af stationerne i systemet.

2.2 - Station Number
Indtast, for hver af stationerne i systemet, en 
statisk IP-adresse og subnetmaske.

2.4 - IPv4 Address

Når ændringer klar, skal du klikke OK .

2.5 - Update Station Details
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Trin 3: Association 

Programmering af Nyt System

Automatisk

Scroll NedScroll Ned

Asuiserings processen er, hvor de stationoplysninger, der oprettes i Support Tool, bliver knyttet til en 
station, der findes på netværket. Vælg en af to metoder, Automatisk (anbefalet) eller Manuel (side 6). 
Når forbindelsen er etableret, modtager den enkle station sit stations navn, nummer og 
netværksinformation efter en kort genstarts cyklus.

Hvis du klikker på knappen "Associate Automatically", parrer du en station fra den øverste stationsliste til 
samme type station i stationslisten under. Stationerne vælges tilfældigt. Når stationerne er tilknyttet, skal du 
rulle til bunden af siden for at gennemgå listen over stationerne og kontrollere hver stations status. Denne 
liste viser hver stations nyligt tilknyttede oplysninger, såvel som dens MAC-adresse. Dette er den 
anbefalede associeringsmetode for stationer!

Klik Associate Automatically .

3.1 - Associate Automatically

3.3 - Next

Hvis alle stationer viser Succes, klik Next .

Gå til side 7 -Overfør indstillinger til stationerne

Note:

Kontroller, at hver station er blevet associeret 
korrekt i statuskolonnen.

3.2 - Status

Hvis stationer ikke vises i 
stationslisten, skal du kontrollere 
hver stations fysiske og 
netværksmæssigt, se afsnittet 
forberedelse på side 2.
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Trin 3: Association 

Programmering af Nyt System

Manuelt

Scroll NedScroll Ned

Manuel Association gør det muligt at vælge en station via MAC-adresse for at parre med en station af 
samme type fra den øverste stationsliste med listen under den. Når alle stationerne er tilknyttet, skal du rulle 
til bunden af siden for at gennemgå listen over Associerede stationer og kontrollere hver stations status. 
Dette er den anbefalede associeringsmetode for stationer, der allerede er blevet opsat/installeret.

3.1 - Vælg
Vælg den station, 
der skal tilknyttes.

3.2 - Vælg
Vælg den  station, der 
skal tilknyttes den 
ovenfor valgte enhed.

3.5 - Næste

Hvis alle stationer viser Succes, klik Next 

Note:
Hvis stationer ikke vises i listen, 
skal du kontrollere hver stations 
fysiskes og netværksmærssigt, se 
afsnittet forberedelse på side 2.

3.3 - Apply
Klik Apply  for at forbinde den valgte station 

med den valgte enhed. Gentag indtil alle 
stationer er tilknyttet en profil enhed.

3.4 - Status
Bekræft om hver station er blevet 
associeret korrekt i status kolonnen.
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4.1 - Vælg

Trin 4: Overfør indstillinger til stationerne
Når hver station er blevet associeret med deres individuelle stations oplysninger, skal indstillinger overføres.

For at overføre opsætninger skal programmerings computeren være i samme netværk som de tilknyttede stationer (se trin 3). 
PCens nuværende IP-adresse er angivet i nederste til venstre i vinduet herunder.  

Bemærk, at uden overførsel af nye opsætninger, vil de fleste funktioner og faciliteter ikke være tilgængelige for stationerne.

Programmering af Nyt System

Stationer kan vælges individuelt eller via 
Type. Vælg Alle fra rullemenuen for at 
uploade til alle stationer. Klik  Select .

4.3 - Next
Efter en succesfuld opdatering, 
klik på Next .

Fremdriften for hver station 
vises i statuskolonnen. 
Stationer kan stadig genstarte 
efter associeringsprocessen. 
Hvis en station har genstartet 
og stadig ikke er tilgængelig, 
skal du sikre dig, at 
programmerings-pc'en er i 
samme netværk som stationen.

Note:

Trin 5: Eksporter Opsætningerne

Det sidste trin i guiden er at oprette en kopi af systemets indstillinger og eksportere dem til et sikkert sted på 
Pc'en eller eksternt drev.

5.2 - Select Folder
Vælg sted for at gemme filen og klik på OK .

5.1 - Export
Klik Export .

5.3 - Finish
Klik  Finish  .

Hvis den oprindelige programfil er gået tabt, eller Support Tool programmet er flyttet, kan denne kopi 
bruges til at få adgang til systemprogrammeringen for at tilføje eller fjerne en station eller for at 
foretage ændringer.

Note:

4.2 - Start Upload
Når stationens status viser tilgængelig, 
skal du klikke på      Start Upload .
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Kom i gang

Trin 1: Åben "Network Camera Registry"
Netværkskameraer skal være registreret i Support Tool værktøjet, inden de kan forbindes med en hovedstation.

Klik  Åben "Network Camera Registry " .

1.3 - Open Network Camera Registry

2

Trin 2: Registrering af et Netværks Kamera

Support Tool søger efter tilgængelige netværkskameraer på netværket, og et hvilket som helst kamera, 
der findes, vises i "Network Camera Registry". Hvis et kendt kamera ikke findes, skal du placere 
programmerings-pc'en på samme netværk som kameraet og forsøge søgningen igen.

Netværks Kamera Integration

Vælg  Add Camera  og Support Tool vil søge
på netværket efter kompatible kameraer.

2.1 - Add Camera

Indtast  ID og Adgangskode, 
der kræves for hvert valgte 
netværkskamera.

2.3 - ID and Password

Klik  Get Network Camera Infomation 
og Support Tool værktøjet finder 
netværkskameraets videoprofil 
oplysninger.

2.4 - Get Network Camera

Marker boksen for hver netværks 
kamera profil, du ønsker at bruge 
sammen med IX systemet.

2.5 - Vælg en Profil

Klik  Register  for at anvende 
de valgte indstillinger og registrere 
det valgte netværkskameraer.

2.6 - Registrer

Marker afkrydsningsfeltet for 
hvert netværkskamera, du ønsker 
at registrere til systemet.

2.2 - Vælg et Kamera

IX-serien tillader integration af netværkskameraer, der er ONVIF-profiler S-kompatible. Disse kameraer kan 
aktiveres af enten kun audio- eller audio- og video dørstationer, såvel som individuelt vises via hovedstationer.

Fra menuen til venstre 
udvider du "System 
Information", og vælg 
"Address Book".

1.1 - Address Book

Mulig Opsætning
Et netværks kameras IP-adresse 
og ID / adgangskode kan også 
indtastes for manuelt at tilføje dette.

Klik Åben "Network Camera List."

1.2 - Open Network Camera List
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Trin 3: Registering af et Netværks Kamera til en Hovedstation

Brug rullemenuen Vælg til for hver  
hovedstation, du ønsker at registrere 
netværkskameraet til.

3.1 - Select

For at en hovedstation skal kunne interagere med et netværkskamera, enten under et opkald eller under 
monitorering/overvågning, skal den være registreret på en hovedstationens "Network Camera List".

4

3

Netværks Kamera Integration

Trin 4: Tilknyt et Netværks Kamera til en Hovedstation

Klik Update for at gemme og
fortsæt til næste trin

4.5 - Update

For at tillade, at et netværkskamera bruges sammen med en IX-hovedstation ved opkald, skal kameraet 
være registreret til hver hovedstation, som det skal interagere med.

Fra menuen til venstre udvider 
du "System Information" og 
vælger Address Book.

4.1 - Address Book

Klik  Update  for at gemme og 
fortsæt til næste trin

3.2 - Update

Klik  Open Station List for at
se stations oversigten og vælg.

4.2 - Open Station List

Klik Network camera selection for at
vælge et netværks kamera

4.3 - Network Camera Selection

4.4 - OK
Klik OK .
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Trin 5: Overfør nye Opsætninger
Det sidste trin i denne proces er at overføre indstillinger til hver hovedstation. Denne overførsel/
opdatering indeholder oplysningerne om netværkskameraer til valgte hovedstationer.

Bemærk, at uden en "uploade" , vil de fleste funktioner ikke være tilgængelige fra hovedstationerne.

5.1 - Upload Settings To Station

Fra menu "Fil" vælges "Upload Settings To Station."

Klik Select  for at vælge alle 
stationer i systemet

5.2 - Select Stations

Brug kolonnen Status, og tjek at hver 
station har modtaget sin opdatering.

5.4 - Confirm Status
Klik Settings  for at begynde upload 
proccen.

5.3 - Upload Settings

Integrer Netværks Kamera

Det anbefales at gemme en kopi af indstillingerne efter opdateringen af indstillinger til stationerne. 
Se side 7 i denne vejledning for proceduren til at eksportere og gemme indstillinger.

Note:
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SIP Server og VoIP telefon Integration

Indtast ID og Password 
oprettet for SIP serveren

1.2 - ID and Password

Indtast IPv4 Address for SIP 
server.

1.3 - IPv4 Address

Klik   Update for at gemme
de nye opsætninger og fortsæt 
til næste trin

1.4 - Update

Kom Igang
Til SIP-server og VoIP-telefonintegrationen, er der brug for konfiguration af både SIP Server og Support Tool. 
IX-hovedstationer skal være registreret på SIP-serveren og have en adgang til SIP-serveroplysningerne som 
også skal tilføjes til Support Tool. SIP-serverkonfigurationen varierer fra fabrikant til fabrikant.
Se producentens dokumentationer af SIP Server for mere information og support.

SIP Server Registrering

Trin 1: SIP Server Registartion

Indtast netværksoplysningerne og ID / Password for SIP-serveren, hvor IX-hovedstationen er registreret. 

Trin 2: Overfør nye opsætninger

Fra menuen til venstre 
vælges "Network Settings", 
og vælg SIP.

1.1 - SIP

2.1 - Upload Settings To Station

Fra menuen skal du vælge Filer og Upload Settings To Stations.

Klik Select  for at vælge alle 
stationer i systemet

5.2 - Select Stations

Brug kolonnen Status, og tjek at hver 
station har modtaget sin opdatering.

5.4 - Confirm Status
Klik Settings  for at begynde upload 
proccen.

5.3 - Upload Settings
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SIP Server og VoIP telefon Integration
VoIP Telefon Registrering 

Trin 1: VoIP Telefon Registrering

Fra menu bar, vælg Edit så 
VoIP Phone List.

1.1 - VoIP Phone List

Indtast et 3-32 cifret nummer (skal 
matche SIP-serverens nummer) for 
hver VoIP-telefon, tilføjet systemet.

1.2 - Number

Indtast et navn for hver station 
tilføjet til systemet (maks. 24 tegn).

1.3 - Name

Når ændringer er tilføjet, klik  
Update  .

1.4 - Update

Trin 2: Dørstationers Opkalds Lister

Gør det muligt for en dørstation at ringe til en registreret VoIP-telefon.

Fra menu til venstre, åben Call Settings og 
vælg Called Stations (Door/Sub Stations).

2.1 - Called Stations (Door/Sub Stations)

 
  Registrer SIP Server før registrering VoIP telefon.

Note:
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SIP Server og VoIP telefon Integration

3.1 - Upload Settings To Station

Fra menu skal du vælge Filer og   Upload Settings To Stations 

Trin 3: Overfør Opdateringer

Trin 2: Dørstationers Opkalds Liste (fortsat.)

Note:

Registrerede VoIP-telefoner tilføjes automatisk til alle 
Hovedstationers-Address Book. For at fjerne en VoIP-
telefon fra en hovedstationens Address Book, se side 
14, “Partitioning Hovedstation's Address Book”.

Det anbefales at gemme en kopi af indstillingerne efter upload af indstillinger. 
Se side 7 i denne vejledning for proceduren til at eksportere og gemme indstillinger.

Note:

Klik Update  for at gemme
og fortsæt til næste trin

2.3 - Update

Brug rullemenuen til at vælge U for hver 
dørstation.(Kun én VoIP-telefon kan være 
registreret til hver dørstation.)

2.2 - Call Settings

Klik Select  for at vælge alle 
stationer i systemet

5.2 - Select Stations

Brug kolonnen Status, og tjek at hver 
station har modtaget sin opdatering.

5.4 - Confirm Status
Klik Settings  for at begynde upload 
proccen.

5.3 - Upload Settings
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Partitioning af System  

Kom i gang

Et IX-system kan opdeles i mindre grupper af stationer inden for et enkelt system ved at 
redigere Hovedstationers i Address Books samt individuelle dørstations opkaldsgrupper. 

Hovedstation

Trin 1: Adressebog

Klik   Open Station List  for at 
åbne adressebogens stations listen

1.2 - Open Station List

Fra menuen til venstre skal du 
udvide "System Information" vælg
"Address Book".

1.1 - Address Book

Trin 2: Station List

Som standard er alle stationer i et system i en hovedstations adressebog, dette er vist på denne side med  
afkrydsningsfelter. For at fjerne en station fra adressebogen i en bestemt hovedstation, skal du vælge  
hovedstationen og fjerne markeringen af en given station fra listen.

Brug rullemenuen og vælg for at fjerne 
markeringen af hvert station, du ønsker at 
fjerne fra en hovedstationens adressebog.

2.1 - Select

Klik  Update for at gemme indstillingen
og fortsæt til næste trin

2.2 - Update

Dørstationer

Trin 1: Kaldte Stationer

For at opdele dør / understationer finder du "Call Settings" i menuen til venstre 
og vælger Opkaldsstationer (Door/Sub Stations).

Fra menuen til venstre skal du udvide "Call 
Settings" og vælge "Call Settings (Door/Sub 
Stations)."

1.1 - Called Stations (Door/Sub)

Hver hovedstation har en adressebog, der som standard indeholder oplysningerne for hver station, der er en 
del af systemet. En station skal eksistere i en hovedstationens adressebog, hvis hovedstationen skal kunne 
ringe direkte til den pågældende station, aktivere en dørstationens dørlås, overføre et opkald til en anden 
hovedstation eller enhver anden funktion, der kræver interaktion fra hovedstationen.
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Trin 2: Partitionering af Opkaldsliste

Partitionering af System  

Ovennævnte stationstyper vil som standard ringe til gruppe 01. På siden Called Station for Door/Sub Stations, 
vælg Gruppe 01 fra rullemenuen Skærmindstillinger. Der vil være en liste over alle dør, under- og 
hovedstationer med et "U" for hver som standard. Et "U" repræsenterer indkald/opkald fra disse stationer er 
aktiveret; et tomt rum betyder indkald/opkald er deaktiveret.

Vælg det tomme felt fra rullemenuen for 
at fjerne pågældende kald fra 
dørstationens opkaldsliste.

2.2 - Call Settings

 Station Type: IX-DV, IX-DVF(-*), IX-SSA(-*), IX-SS-2G, IX-RS-*

     Klik  Update  for at gemme opsætningen

2.3 - Update

"U" står for unicast,  som er 
standard kommunikations  
opsætning for IX-serien

Note:

 Station Type: IX-DA, IX-DF (-*), IX-BA, IX-SS(-*)

Vælg Group 01 fra "Display 
Settings" drop down. 

2.1 - Display Settings

Ovennævnte stationstyper vil som standard ringe til gruppe 10. På siden Called Station for Door/Sub Stations, 
vælg Gruppe 10 fra rullemenuen Skærmindstillinger. Der vil være en liste over alle dør- og hovedstationer 
med et "U" for hver som standard. Et "U" repræsenterer indkald/opkald fra disse stationer er aktiveret; et tomt 
felt betyder indkald/opkald er deaktiveret.

Vælg det tomme felt fra rullemenuen for at 
fjerne kald fra dørstationens opkaldsliste.

2.2 - Call Settings

     Klik  Update  for at gemme opsætningen

2.3 - Update

Vælg Group 10 fra 
"Display Settings" drop 
ned. 

2.1 - Display Settings
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Partitionering af Systemet  

Trin 3: Opdater Indstillinger
Det sidste trin i denne proces er at opdatere indstillinger til alle stationer i systemet. Denne opdatering indeholder system 
indstillinger, der er oprettet i de foregående trin, såvel som andre indstillinger for konfigurationsændringer.

Bemærk, at uden uploade, vil de fleste funktioner ikke være tilgængelige for stationerne.

Det anbefales at gemme en kopi af indstillingerne efter opdatering af indstillinger til stationerne. 
Se side 7 i denne vejledning for proceduren for at eksportere og gemme indstillinger.

Note:

3.1 - Upload Settings To Station

Fra menu vælges File derefter Upload Settings To Station.

Klik Select  for at vælge alle 
stationer i systemet

5.2 - Select Stations

Brug kolonnen Status, og tjek at hver 
station har modtaget sin opdatering.

5.4 - Confirm Status
Klik Settings  for at begynde  
opdaterings proccen.

5.3 - Upload Settings
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Viderestilling af Opkald

Viderestilling ved ikkke tilstede

IX-serien har mulighed for tre typer af viderestilling: Fravær, Ikke besvaret og Planlagt. Før du konfigurerer 
en viderestilling, henvises til side 14 for partitonering/opdeling af et IX-system.

Den tid, der er indstillet for hver stations samtaletid (Opkalds-indstillinger> Opkalds-oprindelse) skal tage 
højde for den længste tid, et opkald skal bruge til den endelige viderestilling. For eksempel skal en 
dørstation, der ringer til en hovedstation, ved hjælp af en overførsel til op til to andre hovedstationer, have 
en indstillet tid på 90 sekunder. 30 sekunder for det oprindelige opkald, op til 30 sekunder for den første 
omstilling og 30 sekunder for den anden.

Trin 1: Åben "Absent Transfer"

Kom i gang

Fraværende Viderestilling er beregnet til at blive slået "On" eller "Off" ved manuelt at trykke på 
Viderestillings-trykket "Transfer" på hovedstationen. Hvis Viderestilling/Omstilling af opkald er "On", vil et 
indgående opkald straks blive overført, når det modtages på hovedstationen.

Bemærk: For at undgå viderestillings-sløjfer må to stationer ikke indstilles til overførsel til en og samme anden. Hver 
station skal have en unik viderestilling.

Re-transfer gør det muligt 
at viderestille indgående 
opkald til en anden 
destination

Note:

Trin 2: Tillad Viderestilling

Fra menuen til venstre åbnes Transfer Settings og 
vælg  Absent Transfer.

1.1 - Absent Transfer

Væld "Station Number" der skal 
modtage en viderestilling.

2.1 - Transfer Destination

2.2 - OK
Klik OK .

        Klik  Update  for at gemme og 
fortsæt til næste trin

2.3 - Update
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Viderestilling 

Brug drop ned menuen for 
Delay Transfer til at vælge 
Aktiver eller Deaktiver.

2.1 - Delay Transfer

Vælg Delay Time til at 
definere tid inden 
viderestilling

2.2 - Delay Time

Åben Station List og vælg de 
stationer der skal modtage 
det omstillede opkald.

2.3 - Transfer Destination

Daglig Viderestilling

Fra menuen til venstre, åben "Transfer Settings" 
og vælg "Delay Transfer".

1.1 - Delay Transfer

Trin 1: Åben "Delay Transfer"

Daglig Viderestilling skal bruges, hvis en station skal modtage et indgående opkald og derefter overføre det 
pågældende opkald til en anden hovedstation efter en forudbestemt tid (i sekunder).

Re-transfer gør det muligt 
at viderestille indgående 
opkald til en anden (3.) 
destination

Note:

Trin 2: Tillad daglig viderestilling

2.4 - OK
Klik OK .

2.5 - Update

Klik  Update  for at gemme 
indtastede valg og gå til næste 
trin.
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Forudbestemt viderestilling

Planlagt  Viderestilling

Trin 1: Åben "Schedule Transfer"

Fra menuen til venstre, udvid "Transfer Settings" 
og vælg "Schedule Transfer".

1.1 - Schedule Transfer

Planlagt  Viderestilling kan bruges i scenarier, når et opkald skal overføres fra en Hovedstation baseret på et 
forudbestemt dagligt eller ugentligt tids skema.

Bemærk: For at undgå overførselssløjfer må to stationer ikke indstilles til overførsel til én anden. Hver station skal have en 
unik overførsels destination.

Vælg Station Number på den 
station der skal modtage kald 
når "Transfer" er aktiveret.

1.4 - Destination for Transfer 

1.5 - OK
Klik OK .

1.2 - Ugentlig eller Daglig Omstilling
[Weekly Schedule]
Vælg dage i ugen Schedule View Adjustment 

Daily Schedule]
Vælg specifik dag via [Daily Schedule].

1.3 - Aktiver "Transfer"
Benyt Schedule Transfer ved 
at vælge drop ned menu og    
vælg Enable eller Disable.
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Viderestilling

3.1 - Upload Settings To Station

Fra menuen vælges File derefter Upload Settings To Station.

Trin 3: Opdatering af nye indstillinger til systemenheder

Opdatering

Det sidste trin i denne proces er at opdatere de nye indstillinger der er udført i denne og tidligere opsætninger, til 
hver station i systemet. 

Bemærk, at hvis systemet ikke opdaterer korrekt, vil de fleste nye tiltag og funktioner ikke være tilgængelige for stationerne.

Scroll ned til højre indtil "Start 
Time and End Time" rækkerne  
vises

2.1 - Scroll Right

Trin 2: Start og stop tid for planlagt viderestilling

Re-transfer gør det muligt 
at viderestille indgående 
opkald til en anden 
destination

Note:

Note:
Hvis stationer ikke vises i 
stationslisten, skal du 
kontrollere hver stations fysiske 
netværkstilslutninger, og se 
Systemforberedelse på side 2.

Vælg "Start Time" og "End Time" 
for den specifikke dag i ugen eller 
datoen indstillingen skal virke

2.2 - Start and End Time

3.3 - Upload Schedule 
 (For IX-MV7-*)

Klik    Schedule  for at åbne vinduet 
Upload Schedules, og markér boksen 
for hver station i kolonnen Schedule 
Transfer.Klik derefter på [Start 
upload] for at starte opdaterings 
processen.

3.4 - Confirm Status
Brug kolonnen Status for at se at hver 
station har modtaget sin opdatering.

3.2 - Select Stations

Klik  Select  for at vælge
alle stationer i systemet

3.3 - Upload Settings (For IX-MV)

Klik Settings  for at starte opdateringen.

Klik  Update   for at 
gemme og fortsæt til 
næste trin

2.3 - Update
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Tilføj en Ny Station

Kom i gang

Trin 1: Åben "Add New Station" Vinduet
Der er flere måder at tilføje en ny station på i Support Tool. Følgende metode udføres ved at vende 
tilbage til "System Configuration" siden.

For at tilføje en ny station til et eksisterende system er den oprindelige programfil nødvendig 
samt netværksforbindelse til alle eksisterende stationer. Sørg for, at den nye station er 
forbundet til netværket og har afsluttet sin opstarts proces, før du starter trin 1.

Fra menuen vælges Tools(T) eftefulgt af  
"System Configuration".

1.1 - System Configuration

Klik  Add New Station        for at tilføje
en station eller stationer.

1.2 - Tilføj en Station

Trin 2: Tilføj en Ny Station

Nye stationer kan tilføjes i grupper af stationstyper.

Brug Station Type drop ned 
menu for at vælge type station 
der skal tilføjes

2.1 - Station Type

Vælg det antal af denne type 
stationer der skal tilføjes systemet

2.2 - Station Quantities 2.4 - OK
Klik OK .

2.3 - Add

Klik  Add for at 
tilføje stationer til 
listen herunder
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Tilføj en Ny Station
Trin 3: Tilpas stations navne og numre (Ikke påkrævet)

Support Tool giver hver station et standard stations navn, firecifret nummer og IP-adresse fra og med 192.168.1.10. 
for at ændre disse informationer, klik Station Details  i Advanced Settings sektionen, vist herunder. 
Gå til trin 4 for at bruge standardoplysningerne, der automatisk oprettes af supportværktøjet, eller ret stamdata for 
enheder her.

Ikke påkrævet 
opsætninger

det kan individuelt vælges om det skal 
være muligt at aktivere dørrelæ

Door Release

Batch konfigurer netværks informationer 
for hele systemet eller hver type stationer

Batch IP Address Configuration

Vælg hvilke stationer der skal vises i 
hvilke hovedstationers adressebog

Address Book

Edit Number,  Name, IP Address ved at

klikke på Station Details

3.1 - Station Details

Vælg et navn for hver enkel station i 
systemet.(maks. 24 karakterer).

3.3 - Station Name

Ændringer foretaget under dette 
trin vil ikke blive anvendt, før 
programmerings processen er 
afsluttet og systemet opdateret.

Note:

Vælg et 3-5 cifret stations nummer for hver 
enkel station i systemet.

3.2 - Station Number
Vælg en statisk IP Addresse og en Subnet 
maske for hver enkel stations i systemet.

3.4 - IPv4 Address

Når færdig med ovenstående, klik OK .

3.5 - Update Station Details
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Tilføj en Ny Station
Trin 4: Associering 

Scroll NedScroll Ned

Associering er der hvor de stationoplysninger, der oprettes i Support Tool, er knyttet til en station der findes 
på netværket. Vælg en af to metoder, Automatisk (anbefalet) eller Manuel (side 6). Når forbindelsen er 
opnået, modtager hver stationen sit navn, nummer og netværksinformation efter en kort genstart.

Klik Associate Automatically .

4.2 - Associate Automatically

4.4 - Next

Hvis alle stationer viser Success, klik Next .

Bekræft, at hver station er blevet associeret 
korrekt i statuskolonnen med et "Yes".

4.3 - Status

Note:
Hvis stationer ikke vises i 
stationslisten, skal du kontrollere 
hver stations fysiske samt 
netværkstilslutninger, se 
Systemforberedelse på side 2.

4.1 - Station Search

Klik Station Search  .
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Trin 5: Opdater System med Nye Indstillinger

Når hver station er blevet associeret med deres individuelle stationoplysninger, skal indstillinger, der 
indeholder resten af systemets oplysninger, opdateres til hver enhed. For at opdatere indstillinger skal 
programmerings computeren være i samme netværk som de tilknyttede stationer (se trin 4). PC'ens 
nuværende IP-adresse er angivet i nederste venstre side af vinduet herunder.

Bemærk, at uden opdatering, vil de fleste funktioner og faciliteter, ikke være tilgængelige på stationerne.

Tilføj en Ny Station

Trin 6: Eksporter indstillinger
Det sidste trin i dette afsnit er at oprette en kopi af systemets indstillingsfil og eksportere den til et sikkert sted 
eller eksternt drev.

6.1 - Export
Klik Export .

6.2 - Select Folder
vælg destination for hvor fil gemmes, klik OK .

6.3 - Finish
Klik Finish  .

Fremdriften for hver station vises 
i statuskolonnen. Ikke 
tilgængelige stationer kan stadig 
genstarte efter associerings 
processen. Hvis en station har 
genstartet og stadig ikke er 
tilgængelig, skal du sikre dig, at 
programmerings pc'en er i 
samme undernet som stationen 
og eventuelt forsøge igen

Note:

5.3 - Next
Efter en succesfuld opdatering, 
klik Next .

Hvis den oprindelige programfil er gået tabt, eller Support Tool er flyttet til en anden computer, kan denne kopi 
fil bruges til at få adgang til programmeringen for at tilføje eller fjerne en station eller for at foretage ændringer.

Note:

5.1 - Select
Stationer kan vælges individuelt eller efter Type. 
Vælg Alle fra rullemenuen for at uploade til alle 
stationer. (anbefales) Derefter, klik Select .

5.2 - Start Upload
Når stationens status viser tilgængelig (kan tage et par 
minutter), skal du klikke på  Start Upload  .

Oversat af Importør Kaj Larsen Communication A/S. 
Oversættelsen er med forbehold, det vil altid være 
den originale dokumentation fra www.aiphone.net 
hjemmesiden der er gældende!
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