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Anvendelse 
Kunder med UniLock adgangskontrol og Acti-
ve Directory kan nu effektivisere arbejdsgan-
ge, da systemerne automatisk udveksler da-
ta. 
 
Når ansatte mv. og deres rettigheder admini-
streres i Active Directory - så administreres 
disse også automatisk i UniLock. 
 
Active Directory anvendes bl.a. til at styre 
personers adgang til virksomhedens IT-
systemer, hvor det nu også kan kombineres 
med styring af personers adgang i UniLock pc
-program samt personers fysiske adgangsret-
tigheder til virksomhedens lokationer, byg-
ninger, kontorer, lokaler mv. 
 
Opret, rediger eller slet blot personer og de-
res rettigheder i Active Directory og UniLock 
sørger automatisk for at personernes adgang 
i døre tilrettes. 
 
 
 

Sådan fungerer det 
Når personer oprettes i et Windows miljø sker 
dette typisk i Active Directory, hvorfra andre 
systemer automatisk kan hente personers 
stamdata, login, mailadresse, grupperettighe-
der mv. Personers placering og grupperet-
tigheder i Active Directory kan fx fortælle no-
get om, hvilken afdeling personerne hører til, 
og hvilke systemer personerne må anvende.  
 
Med denne integration kan personers stam-
data og rettigheder automatisk hentes af 
UniLock adgangskontrol. Oprettes Julia fx i 
Active Directory med medlemskab af gruppen 
for kontoransatte, så kan Julia automatisk 
oplåse døre og frakoble tyverialarmer i kon-
torområdet styret af UniLock. 
 
UniLock henter løbende seneste status for 
personer og grupper, således at editeringer 
og sletninger i Active Directory også automa-
tisk udføres i UniLock. Herved sikres automa-
tisk fx at tidligere medarbejdere ikke har ad-
gang i døre. 

Integration  
UniLock og Active Directory 

Vend 

UniLock  
adgangskontrol 

IT afdeling 

Administrere  
brugere/operatører 

Personer hentes automatisk: 

     Opret / slet / deaktiver 

     Stamdata 

     Nøgle og PIN 

     Adgangsrettigheder 

     Gyldighed / udløbsdato 

 

Operatører hentes automatisk: 

     Opret / slet 

     Adgangsrettigheder 
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Bestykning 
Følgende bestykning i UniLock og Microsoft 
Active Directory er nødvendig. 
   
UniLock 
 Standard UniLock 2.0 installation med 

det aktuelle antal døre. 
 Programmodul ”Import af objekter”, 

som anvendes til integration med Acti-
ve Directory. 

 Programmodul ”Gyldighedsperioder for 
personer”, hvis Active Directory udløbs-
dato skal anvendes. 

 Programmodul ”Operatører”, hvis per-
soners adgang i UniLock pc-program 
skal styres fra Active Directory. 

 Evt. K17 USB bordlæser til at indlæse 
personers kort/brik i Active Directory. 

  
Microsoft Active Directory 
Standard installation af Microsoft Active Di-
rectory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opsætning 
For at få løsningen til at fungere, skal følgen-
de opsætninger foretages. 
 
Microsoft Exchange Server 
Til UniLock: login med adgang til at læse in-
formationer. 
 
UniLock 
I [Adgangseditor], [Indstillinger], [Import af 
data] vælges Active Directory. 
 
 Indtast brugernavn og adgangskode 

oprettet i Active Directory 
 Angiv det aktuelle domæne, som per-

soner skal læses fra. 
 Vælg synkroniseringsmetode 
 Vælg hvilke person stamdata der skal 

læses fra Active Directory  
 Vælg hvilke Active Directory gruppers 

medlemskab der automatisk skal give 
adgang i k-punkter. 

 Vælg hvilke Active Directory gruppers 
medlemskab der automatisk skal give 
operatører adgang i UniLock pc-
program. 

 
Driftsklar 
UniLock synkroniserer automatisk med jævne 
mellemrum, og man kan synkronisere manu-
elt ved at trykke på knappen [Synkroniser].  


