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Unitek Unitek 
Adgangskontrol - der virker 

Anvendelse 
Kunder med UniLock adgangskontrol og tids- 
og ressource-styringssystem fra Lessor kan 
nu effektivisere arbejdsgange, da systemerne 
automatisk kan udveksle data. 
 
Når ansatte mv. og deres adgangsrettigheder 
administreres i Lessor - så administreres dis-
se også automatisk i UniLock. 
  
Personers registreringer i UniLock læsere ek-
sporteres automatisk i realtime til Lessor sy-
stemet, som nu kan anvende disse registre-
ringer til tidsregistrering, jobregistrering, ma-
terialeregistrering, fremmødekontrol, sygefra-
værsadministration, kantinekøb mv. 
 
Personer kan blot registrere sig i en tilfældig 
UniLock læser og Lessor kan nu automatisk 
beregne tid, løn mv. 
  
Sådan fungerer det 
I LESSOR-SP Tid konfigureres registrerings-
funktioner og hvilke stjernetal anvendt i en 
UniLock læser, der skal medføre de ønskede 
registreringsfunktioner. 
 

 
Alle logninger i UniLock afleveres automatisk i 
realtime til LESSOR-SP Tid, så operatøren i 
Lessor systemet til enhver tid kan lave tids-
svarende rapporter. 
 
Bestykning 
Følgende bestykning i UniLock og Lessor er 
nødvendig. 
 
UniLock 
Standard UniLock 2.0 installation med det 
aktuelle antal døre. 
Programmodul ”Import af data” til import fra 
LESSOR-SP Tid. 
Programmodul ”Eksport af data” til eksport til 
LESSOR-SP Tid. 
 
Lessor 
Standard installation af LESSOR-SP Tid. 
Programmodul ”Adgangskontrol”. 
 
Opsætning 
For at få løsningen til at fungere, skal følgen-
de opsætninger foretages. 

Integration  
UniLock og Lessor 

Vend 

LESSOR-SP Tid 
- Tidsregistrering 
- Jobregistrering 
- Lønbehandling 
- Fremmødekontrol 
- Kantinekøb 
- Sygefravær 
- Vagtplanlægning 
- HR-arbejde 
- …. 
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UniLock 
I [Adgangseditor], [Indstillinger], [Import af 
data] vælges ”Import af objekter via fil”. Der 
anvendes samme mappe for placering af im-
portfil, som opsat i Lessor.  
 
I [Adgangseditor], [Indstillinger], [Eksport af 
data] vælges Eksport af logninger. Der indta-
stes hvor eksportfilen skal placeres, og at 
logninger skal indeholde personers stamdata-
felt med medarbejdernummer. 
 
Lessor 
Indtast hvor importfilen til UniLock skal pla-
ceres. 
 
Indtast hvor eksportfilen fra UniLock er place-
ret og udfyld omsætningstabel for UniLock 
med [Funktion] vs [Kode] (stjernetal). 
 
Driftsklar 
UniLock importerer automatisk personer fra 
den valgte importfil, når Lessor eksporterer 
filen. 
 
UniLock eksporterer automatisk logninger til 
den valgte eksportfil, når logninger hentes fra 
k-punkter.  
 
Systemerne er klar til drift, når personer i 
Lessor er oprettet i UniLock og når registre-
ringer i k-punkter er tilgængelige i Lessor 
systemet. 


