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Beschrijving 

De NicePass besturingseenheid voor toegangscontrole van Nice is een eenvoudig en efficiënt apparaat voor 

het beheren en controleren van alle toegangen binnen een afgebakend gebied. Een van de belangrijkste 

kenmerken van het apparaat is het feit dat het via eender welke bestaande webbrowser (Chrome, Explorer, 

Firefox ...) geprogrammeerd kan worden.  

Verder biedt de bus T4 (van Nice) die in het apparaat is geïntegreerd, de mogelijkheid om talrijke NICE-

automatiseringen te beheren. De NicePass onderscheidt zich door zijn eenvoud en garandeert tegelijkertijd 

dat alle functies integraal gebruikt kunnen worden, ook door minder ervaren gebruikers.  
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Technische gegevens 

Beschrijving  

Voeding 24 V        ± 10 % 

Opgenomen stroom in werking 200 mA max. 

  

RADIO-ontvanger  

Frequentie 433.92 MHz 

Code 52 bit rolling code FLOR 

Bereik van de lokale ontvanger 3 m max. 

  

Uitgangen 250 V AC 10 A max. 

Ingangen Potentiaalvrij contact 

Ethernet-poort 10/100 Mbps 

Lengte kabels signalen (INPUT, OUTPUT, WIEGAND) Max. 300 m 

Gebruikers Max. 2.000 

Log Max. 500.000 (annuleringstijd 

configureerbaar) 

  

Isolatie (klasse) III 

Milieuklasse 

in overeenstemming met EN 50131 

 

Bedrijfstemperatuur 0 °C … +40 °C 

Afmetingen (LxBxH) DIN 9 MODULES (157,5 x 89,2 x 55,3) 

Gewicht 400 g 

IP 20 
 

Kenmerken gelden bij een omgevingstemperatuur van 20 °C (± 5 °C) en bij normaal gebruik van het apparaat in een woonomgeving. 

Het openen van de apparaten, met uitzondering van het batterijvak, zorgt ervoor dat de fabrieksgarantie onmiddellijk vervalt. 

Nice S.p.A is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een oneigenlijk gebruik van het product, anders dan in deze handleiding is beschreven. 

Om onze producten verder te verbeteren, behoudt Nice S.p.A. zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan haar 

producten aan te brengen, waarbij functionaliteit en gebruiksbestemming echter gehandhaafd blijven. 

Let op! 

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 

De fabrikant, NICE S.p.A., verklaart hierbij dat het type radioapparatuur – NicePass overeenstemt met de Richtlijn 2014/53/EU. 

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op: 

http://www.niceforyou.com/it/supporto 
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Installatie 

De NicePass kan niet rechtstreeks op het elektriciteitsnet worden aangesloten, want de interne printplaat 

vereist een voeding van 24 V. Het is dan ook noodzakelijk om vóór het apparaat een Power Supply te 

plaatsen (Afbeelding 1). 

Zoals blijkt uit de afbeelding, is verder ook nog de invoeging van een extra module (DMBPD) voorzien 

om meerdere NicePass-apparaten in cascade aan te sluiten en een modulaire aansluiting te realiseren 

(Afbeelding 2). 

 

Afbeelding 1: Power supply en NicePass 

   

Afbeelding 2: Power supply. Modulaire en enkele aansluiting 

 

Alvorens tot de programmering over te gaan, moeten de NicePass en al zijn componenten in het gebied 

worden geïnstalleerd.  

Daarbij moeten de volgende fasen worden doorlopen:  

1. De OXI’s via OBOX configureren om de “herhalingsfunctie op de bus T4” te activeren. 

Facultatief, want het is mogelijk om de OXI’s via NicePass te configureren, zie “Details Nice T4 

ontvanger” (Radiogestuurde Nice-ontvangers pagina 90). 

 
Afbeelding 3: Aansluiting van de OBOX op de pc 

2. Programmering van de automatisering via O-View programmeereenheid. Alle NICE-

automatiseringen moeten geconfigureerd worden met behulp van de O-View programmeereenheid, 

zoals weergegeven in Afbeelding 4. Wanneer er sprake is van een netwerk van automatiseringen, biedt 

de O-View de mogelijkheid om enkele belangrijke parameters te programmeren die de correcte 

werking van de NicePass garanderen.   

Naast het feit dat ze over een interne printplaat beschikken voor de aansluiting met de bus T4, zouden 

alle NICE-automatiseringen nog een andere ontvangstmodule kunnen omvatten (de voornoemde OXI). 
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Om via de bus T4 te kunnen communiceren, moet elke automatisering (zowel de interne printplaat van 

de automatisering als de OXI-ontvanger) een eigen adres hebben. Het in de fabriek ingestelde adres is 

“groep 0 adres 2” voor de OXI-module en “groep 0 adres 3” voor de interne printplaat van de 

automatisering. Indien er drie automatiseringen A, B en C beschikbaar zouden zijn, zoals in Afbeelding 

4, zouden de fabrieksinstellingen voor automatisering A onveranderd kunnen blijven, maar de adressen 

van de automatisering B en de automatisering C moeten absoluut gewijzigd worden. Men zou 

bijvoorbeeld de volgende sequentie kunnen kiezen:  

Automatisering A = motorgroep: groep 0 adres 3, OXI: groep 0 adres 2,  

Automatisering B = motor: groep 1 adres 3, OXI: groep 1 adres 2,  

Automatisering C = motor: groep 2 adres 3, OXI: groep 2 adres 2. De belangrijkste parameter die bij 

de programmering dus moet worden ingesteld, is het adres van de automatisering. Alle 

automatiseringen die op de NicePass zijn aangesloten, moeten verschillende adressen hebben. 

Als de adressen dezelfde zouden zijn, zou de O-View geen anomalie kunnen detecteren en zou het 

netwerk NIET op de juiste manier werken.  

 

Afbeelding 4: Configuratie van de automatiseringen A, B en C via O-View 

3. Configuratie extra functies 

Activeer de functies “Opening woonblok”, “Automatische sluiting” en “Sluit altijd in geval van een 

stroomuitval” op alle automatiseringen die via de O-View op de besturingseenheid zijn aangesloten. 

4. Aansluiting van NICE-automatiseringen op de NicePass. Zodra de programmering via O-View is 

gerealiseerd, kunnen de automatiseringen via de bus T4   

• rechtstreeks aangesloten worden op de NicePass (zoals de automatisering B in Afbeelding 5);  

• aangesloten worden op andere automatiseringen (zoals de automatisering A en C in 

Afbeelding 5).  

5. Aansluiting van automatiseringen van derden op de NicePass. 

De Bus T4-kabel mag alleen en exclusief worden gebruikt om met NICE-apparaten te communiceren. 

Toch kan de NicePass ook worden gebruikt met automatiseringen van derden die correct moeten 

worden aangesloten (Afbeelding 5). Lezers van biometrische gegevens, RFID … met Wiegand-

interface (*) zullen op de desbetreffende ingangen aangesloten worden en van stroom voorzien 

worden via een hulpvoeding D; eventuele aanwezigheidsingangen (lussen, fotocellen of 

poortcontacten) die voor activering van de identificatie van de gebruiker worden gebruikt, zullen op 

de potentiaalvrije contactingangen moeten worden aangesloten (Afbeelding 5). In de volgende 

paragraaf wordt een overzicht gegeven van de in- en uitgangen die op de NicePass voorkomen. 
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Afbeelding 5: Aansluiting op de NicePass van automatiseringen van NICE en van derden  

 

6. Aansluiting van de NicePass op de computer voor de uitvoering van de programmering. De 

NicePass kan via een Ethernetkabel op twee verschillende manieren op een pc worden aangesloten:  

a. via een router/Switch: zowel de NicePass als de pc moeten op een router/switch worden 

aangesloten; deze laatste moet correct vooraf uitgerust zijn om de aansluiting mogelijk te maken 

(Afbeelding 6);  

b. rechtstreeks op de pc: de NicePass kan rechtstreeks op de pc worden aangesloten via de 

programmering (Afbeelding 7). 

De verbinding met de pc is onmisbaar telkens wanneer de NicePass moet worden geprogrammeerd.  

  

Afbeelding 6: Verbinding van de NicePass met de pc via router  

 

 

Afbeelding 7: Rechtstreekse verbinding tussen NicePass en pc  
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Lay-out 

 

 

 

Afbeelding 8: Lay-out van de pennen van een NicePass  

Afbeelding 8 geeft een vooraanzicht van de NicePass en alle verbindingen waarmee hij op de buitenwereld 

reageert.   

1. Ethernet-poort 10/100 Mbps 
2. Hoofdvoeding. De interne printplaat van de besturingseenheid moet voorzien worden van 24 V DC 

stroom, waarmee de NicePass via een transformator op het elektriciteitsnet moet worden aangesloten.   

 
Afbeelding 9: Schematische weergave van de NicePass gevoed met 24 V stroom van een transformator 

 

3. De vier aansluitingspoorten van de NicePass voor apparaten die de Wiegand-standaard ondersteunen.  

4. De USB-poort, het scherm waarop de status van de besturingseenheid wordt weergegeven en de 

pijltjestoetsen op het “d-pad” voor het beheer van het menu van de NicePass. Voor meer details over 

de functionaliteit van deze toetsen verwijzen we naar Afbeelding 10.  

   

Afbeelding 10: Details van het vooraanzicht van de NicePass  

5. Het stopcontact voor de Bus T4-kabel waarmee alleen Nice-automatiseringen aangesloten mogen 

worden.  

6. Vier potentiaalvrije contacten (en twee gemeenschappelijke), genaamd 1-2-3-4, gebruikt als input-

contacten.  

   

     

   

2 3 

4 

7 

1 

8 8 

6 5 
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7. Vier potentiaalvrije contacten, genaamd A-B-C-D, gebruikt als output-contacten. De zeefdruk op de 

NicePass laat toe om makkelijk te zien welke contactparen telkens een uitgang vormen. 

8. Met de zijdelingse connectoren op de zijwanden kunnen de in het “Nice Modular System” voorziene 

modules worden geïnstalleerd. De 24 V DC-voeding met minimaal vermogen van 15 W wordt op de 

DMBPD-module aangesloten.  

    

Afbeelding 11: Modulaire installatie van de NicePass volgens het “Nice Modular System”. 
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Lokaal toetsenbord 

Met het scherm en de pijltjestoetsen aan de voorkant van de NicePass kan de besturingseenheid ter plaatse 

worden geprogrammeerd. Om toegang te krijgen tot de NicePass en alle instructies te kunnen gebruiken, 

dient u de pincode in te voeren.   

 

Afbeelding 12: Invoer pincode bij opstart van de NicePass 

De NicePass maakt automatisch verbinding met het Ethernet-netwerk en geeft het eigen IP-adres weer 

(***).  

De volgende instellingen kunnen ter plaatse worden gedaan: 

A. Datum en tijd 

B. Configuratie TCP/IP 

C. Identificatie van de afstandsbediening 

Met het lokale toetsenbord kunt u makkelijk de datum, de tijd en het IP-adres programmeren, alsook nieuwe 

afstandsbedieningen toevoegen.  

A. Datum en tijd 

Met de toets “Enter” en de pijltjestoetsen kunt u de gewenste tijd en datum programmeren (Afbeelding 

13). 

 

Afbeelding 13: Instelling van datum en tijd  
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B. Configuratie TCP/IP  

Met de pijltjestoetsen gaat u naar het gedeelte “TCP/IP Config”, waar u moet kiezen of u de functie 

“static” ingeschakeld wilt laten of naar “dhcp”  wilt overschakelen (Afbeelding 14). 

 

Afbeelding 14: Configuratie TCP/IP 

Bij de instelling “static” heeft de NicePass steeds hetzelfde IP-adres, ook wanneer het apparaat werd 

uitgeschakeld of wanneer de voeding is weggevallen; bij de instelling “dhcp” wordt het adres automatisch 

toegewezen door de DHCP-server waarmee de NicePass via LAN verbonden is.  

De fabrieksinstellingen van de NicePass zijn “static” met IP-adres 192.168.001.100. Wenst u de instelling 

“static” te behouden, dan moet u nagaan of het adres van de besturingseenheid nog niet gebruikt wordt; 

als dat wel zo is, zou dit tot conflicten kunnen leiden in het netwerk. Verder kunnen ook de NETMASK, 

het adres van de gateway en DNS worden geconfigureerd.   

Let op: als op uw LAN-netwerk statische IP-adressen worden gebruikt, moet u het IP-adres op 

“STATIC” laten staan en de juiste waarden voor “IP ADDRESS, NET MASK, GATEWAY, DNS” 

invoeren zodat er geen conflicten in het netwerk ontstaan. De fabrieksinstellingen zijn als volgt:  

NETMASK 255.255.255.000, GATEWAY 192.168.001.254, DNS 008.008.008.008.  
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C. Identificatie afstandsbedieningen 

Tijdens de installatie raden we aan om de zogenaamde “Master”-afstandsbediening toe te laten, die 

toegewezen zal worden aan de beheerder die dan de duplicatie ervan kan toelaten. 

De in de fabriek gerealiseerde configuratie voorziet één standaardgebruiker, gekoppeld aan een 

afstandsbediening met 4 toetsen en met code = 1. Volgens de hieronder beschreven procedure wordt de 

code van een nieuwe afstandsbediening gelezen en wordt deze vervangen door de afstandsbediening die 

gekoppeld is aan de standaardgebruiker (Afbeelding 15). 

- Open het configuratiemenu via het lokale toetsenbord, mits digitalisering van de pincode. 

- Selecteer het gedeelte “IDENTIFIERS SECTION” en open het onderste menu “DEFAULT 

IDENTIFIER ADD”. 

- Druk op eender welke knop van de afstandsbediening. 

- Als de procedure correct is verlopen, verschijnt op het scherm het bericht “RADIO command add 

correctly”. 

- Verlaat het configuratiemenu. 

 

Afbeelding 15: Modaliteiten voor toevoeging van een nieuwe afstandsbediening aan de NicePass  

We raden aan om een afstandsbediening met 4 toetsen te gebruiken; hierdoor beschikt u over alle 

standaardfunctionaliteiten die aan het systeem zijn toegewezen (zie onderstaande tabel). 

 

Afbeelding 16: Detailzicht van de afstandsbediening met 4 toetsen 

In de volgende tabel worden de in de fabriek gerealiseerde koppelingen van de toetsen vermeld. 

NAAM 

DOORGANG 

TOETS UITGANGEN Beschrijving 

Passage1 1 Motor Nice T4 gr.0 adr.3 Automatisering Nice op BusT4 

Passage2 2 Motor Nice T4 gr.1 adr.3 Automatisering Nice op BusT4 

Passage3 3 OUTPUT1 Relaisuitgang 

Passage4 4 OUTPUT2 Relaisuitgang 
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Opname van een nieuwe afstandsbediening 

Via de besturingseenheid kan een nieuwe afstandsbediening worden toegevoegd op verschillende 

manieren, die hierna worden beschreven: 

 

Methode I: het is mogelijk om een “nieuwe” afstandsbediening B toe te voegen, wanneer u al over een 

afstandsbediening A beschikt, die als “Master” moet worden beschouwd. Deze procedure is voorzien om 

sneller een nieuwe afstandsbediening te kunnen toevoegen wanneer de installateur niet ter plaatse 

aanwezig is. De procedure voor toevoeging van afstandsbediening B is als volgt:  

• druk 3 keer op de “Master”-afstandsbediening (A)  

• druk 3 keer op de nieuwe afstandsbediening (B)  

• druk 3 keer op de “Master”-afstandsbediening (A)  

• druk 3 keer op de nieuwe afstandsbediening (B)  

 

Let op: de volledige procedure moet op 30 seconden tijd voltooid zijn en in de buurt van de automatisering 

(poort) worden uitgevoerd, want de ontvanger moet de codes inlezen en ze in het geheugen opslaan. 

 

Afbeelding 17: Modaliteiten voor toevoeging van een nieuwe afstandsbediening aan de NicePass Methode I 

 

Methode II: procedure voor het kopiëren van de Master-afstandsbediening uit de buurt van de 

automatiseringen uitgevoerd: 

- Houd de twee afstandsbedieningen, een nieuwe (nog op te slaan B) en de “Master” (al opgeslagen A), 

dicht bij elkaar in de buurt. 

- Druk op de nieuwe afstandsbediening (B) eender welke toets in en houd deze ingedrukt tot de led op de 

“Master”-afstandsbediening (A) gaat branden; laat de toets vervolgens los. 

- Op de “Master”-afstandsbediening (A) drukt u eender welke toets in en houdt u deze ingedrukt tot de led 

op de nieuwe afstandsbediening gaat branden. Laat de toets terug los (de led gaat uit, wat betekent dat de 

procedure beëindigd is en de activeringscode is overgedragen). 

We verwijzen naar de procedure “E - Opslag via ACTIVERINGSCODE [tussen twee zenders]”. 

 
Afbeelding 18: Modaliteiten voor toevoeging van een nieuwe afstandsbediening aan de NicePass Methode II 

Let op: de Master-afstandsbediening moet een originele (fabrieks)code hebben. 
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Methode III: via de pijltjestoetsen van de NicePass opent u het “Identifiers Section”, waarna u op eender 

welke toets van de afstandsbediening drukt. De NicePass creëert in dit geval een nieuwe gebruiker door 

de inloggegevens van de eerder door de installateur gedefinieerde standaardgebruiker te kopiëren 

(gebruiker zonder enige beperking) en koppelt de code van de afstandsbediening aan de net gecreëerde 

nieuwe gebruiker.   

 

Afbeelding 19: Modaliteiten voor toevoeging van een nieuwe afstandsbediening aan de NicePass Methode III 

 

Methode IV: de NicePass en de pc moeten rechtstreeks verbonden worden via de Ethernet-poort. 

Vervolgens opent u in de webbrowser het configuratiebestand van de NicePass en klikt u op het menu 

“Gebruikers - Nieuwe gebruiker - Toevoeging identificatoren” (zie desbetreffende paragraaf): door op de 

drukknop van de afstandsbediening te drukken, wordt de code door de NicePass gedetecteerd en aan een 

gebruiker gekoppeld.   

 

Afbeelding 20: Modaliteiten voor toevoeging van een nieuwe afstandsbediening aan de NicePass Methode IV 

 

Methode V: de NicePass aangeduid met de letter A moet op de pc worden aangesloten via USB-poort. 

Deze NicePass wordt alleen gebruikt als ontvanger, de NicePass waarmee de afstandsbediening moet 

worden gekoppeld, is het apparaat aangeduid met de letter B. De pc zal dan via het Ethernet-netwerk op 

de NicePass aangeduid met de letter B worden aangesloten. Door in het menu “Identificatoren - 

Toevoeging identificatoren” te kiezen, selecteert u het veld van de code, waarna u op eender welke toets 

van de afstandsbediening drukt; de lokale besturingseenheid aangeduid met de letter A leest de code van 

de afstandsbediening, maar associeert automatisch de nieuwe code met de NicePass aangeduid met de 

letter B.  
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Afbeelding 21: Modaliteiten voor toevoeging van een nieuwe afstandsbediening aan de NicePass Methode V 

 

Opmerkingen  

(*) Wiegand is een wijdverbreide fysieke interface in de wereld van de toegangscontrole en een 

monodirectionele communicatiestandaard die wordt gebruikt om op de NicePass producten aan te sluiten 

die niet door NICE gecertificeerd zijn. Elke poort gebruikt drie draden: een gemeenschappelijke aarding 

en twee draden voor de transmissie/ontvangst, DATA0 en DATA1 genaamd.  

(**) Ethernet is het protocol dat wordt gebruikt om elektronische apparaten in het netwerk aan te sluiten. 

Na aansluiting van de RJ45-kabel is toegang tot de NicePass mogelijk via een browser (bv. Internet 

Explorer, Firefox ...).  

(***) Een IP-adres is een geheel van vier nummers die van elkaar gescheiden worden door een punt (bv. 

192.168.1.100) en identificeert een ondubbelzinnig adres van een apparaat dat op een Ethernet-netwerk 

is aangesloten.   

Als u het IP-adres van uw eigen Windows-pc wilt terugvinden, moet u de Prompt van de instructies 

gebruiken (venster met zwarte ondergrond). Om deze te openen, gaat u naar het menu START, u voert 

cmd in de zoekbalk in en drukt op de toets Enter van het toetsenbord. In het venster met de zwarte 

ondergrond dat verschijnt, voert u de instructie ipconfig in en drukt u vervolgens op de toets Enter van 

het toetsenbord van de pc. Het IP-adres van uw computer verschijnt naast het opschrift Adres IPv4, bv. 

192.168.1.3. 

Om te vermijden dat er in het netwerk apparaten met hetzelfde IP-adres voorkomen, moet u de adressen 

aftasten of via het Windows-commando cmd een ping uitvoeren op het adres van de besturingseenheid, 

bijvoorbeeld: de NicePass loskoppelen van de pc, ping 192.168.1.100 invoeren (afbeelding hieronder) 

en controleren of er geen enkel apparaat reageert (de verloren pakketten moeten 100 % zijn, zoals 

weergegeven in de afbeelding). 
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Indien er na de ping-instructie een apparaat in het netwerk reageert (verloren pakketten = 0), moet u het 

adres van de besturingseenheid veranderen en een vrij adres kiezen. 

 

LET OP: als de NicePass met de computer verbonden wordt via een patchkabel zonder hulp van de 

router, moet u het gateway-adres van de NicePass via het lokale toetsenbord of een WEB-pagina op 

0.0.0.0 instellen. 
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Toegang tot de NicePass via WEB area 

Nadat de NicePass is aangesloten op de router of rechtstreeks op de pc (zoals weergegeven in Afbeelding 

6 en Afbeelding 7), moet u uw internetbrowser (bv. Chrome, Explorer, Firefox, Opera …) openen en in de 

adresbalk de volgende URL invoeren: “http://” gevolgd door het adres dat op het scherm van de NicePass 

verschijnt (bv. 169.254.182.221). In beide gevallen verschijnt nu de volgende toegangspagina: 

 

 

Afbeelding 22: Toegangspagina voor NicePass 

Meld u aan met het profiel van beheerder of installateur. 

De namen van de profielen “Installer” en “Administrator” kunnen niet veranderd worden. 

• ID installateur:  installer wachtwoord: password 

• ID beheerder:   administrator wachtwoord: password 

We raden aan om het wachtwoord te vervangen door een persoonlijk wachtwoord; ga daartoe naar de 

hoofdpagina en selecteert het item “Installer of Administrator” en “Wachtwoord wijzigen”. 
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Afbeelding 23: Link om naar het scherm te gaan voor het vervangen van het wachtwoord 

Klik op de link weergegeven in Afbeelding 23; de pagina voor het beheer van het wachtwoord verschijnt 

(Afbeelding 24). 

 

Afbeelding 24: Venster Wachtwoord wijzigen 

Als deze pagina niet verschijnt: 

• Ga na of de NicePass ingeschakeld is. 

• Controleer de aansluitingen tussen de router en de computer en tussen de NicePass en de router. 

• Controleer de configuratie van de router. 

• Als de computer rechtstreeks met de besturingseenheid verbonden is, moet u zich ervan verzekeren 

dat het TCP/IPv4-adres van de netwerkkaart van de pc op “Handmatig” is ingesteld, tot dezelfde 

“familie” van de NicePass behoort (m.a.w. dezelfde 3 begincijfers heeft) en dezelfde subnet mask 
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heeft (255.255.255.0). Bijvoorbeeld: pc 192.168.1.10; besturingseenheid 192.168.1.100 en subnet 

mask (255.255.255.0). 

Hoofdpagina 

Na invoer van de toegangsgegevens verschijnt de homepage, waarop onmiddellijk heel wat nuttige 

informatie te zien is. 

 

Afbeelding 25: Homepage van de besturingseenheid voor toegangscontrole 

 

1. Aan de Nice-hoofding die tijdens de programmering van de besturingseenheid altijd zichtbaar is, is 

dezelfde homepage gekoppeld; dus telkens wanneer op dit opschrift NICE wordt geklikt, keert men 

automatisch terug naar de beginpagina. In de hoofding worden eveneens de datum en het uur 

vermeld; dit zijn echter niet de actuele datum en uur, maar degene die in de NicePass zijn 

opgeslagen.  

2. Informatie over de actieve gebruikers, niet-actieve gebruikers en gebruikers ter plaatse.  

3. Informatie over het aantal toegangen, de toegestane toegangen (Toegangen OK) en de niet-

toegestane toegangen (Toegangen KO). 

4. Samenvattende grafiek met het aantal toegangen per week tot het door de NicePass gecontroleerde 

gebied: in groen de geslaagde toegangen, in rood de geweigerde toegangspogingen. 

5. Gedetailleerde tabel met de algemene gegevens van de gebruikers die toegang hebben gehad tot het 

door de NicePass gecontroleerde gebied, de datum en het uur waarop toegang werd gegeven en de 

gebruikte doorgang. 

6. Menu aan de zijkant met daarin de instellingen voor de programmering van de NicePass. Dit 

zijmenu blijft tijdens de programmering altijd zichtbaar. 

7. Link voor toegang tot de algemene instellingen, waar de datum en het uur kunnen worden ingesteld 

en waar de firmware van de NicePass kan worden bijgewerkt. 

1 

2 

3 

4 

5 9 

6 

8 

7 
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8. Link voor toegang tot de instellingen, wijziging van het wachtwoord, toegang tot de webinterface 

van de NicePass en voor het afmelden (verlaten van de sessie). 

9. Tabel met de gedefinieerde doorgangen binnen de NicePass. Bij elke doorgang wordt de status 

(open of gesloten) vermeld indien deze bestaat uit Nice-automatiseringen die via busT4 verbonden 

zijn en een drukknop  waarmee de doorgang gedwongen geopend kan worden. 
 

Hierna vindt u de mogelijke statussen van de automatiseringen:  

 open of deels open; 

 gesloten; 

 anomalie of niet-verbonden. 

Indien de doorgang niet uit Nice-automatiseringen bestaat, maar wel uit een relaisuitgang, wordt de 

status van de automatiseringen niet weergegeven (Afbeelding 26). 

 

   

Afbeelding 26: Status van de automatiseringen 

 



NicePass - Algemeen 

Pagina 23 van 104 

Algemeen 

Op de homepage van de NicePass verschijnt een dropdownmenu dat altijd zichtbaar blijft en een vlotte 

programmering van de besturingseenheid mogelijk maakt. De rubrieken Algemeen, Toestemmingen en 

Instellingen in dit menu worden in deze handleiding in detail beschreven.  

Via de rubriek Algemeen kan men Gebieden, Gebouwen, Flats, Gebruikers en Apparaten definiëren; in de 

rubriek Toestemmingen gaat het om het vastleggen van verbindingen en de toegangsrechten van de 

gebruikers; in de rubriek Instellingen kunnen de doorgangen en apparaten worden gedefinieerd die door de 

gebruikers zullen worden gebruikt. 
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Structuur 

In het Menu Structuur van de NicePass wordt een eenvoudig overzicht gegeven van de gebruikers die in 

een niveaustructuur kunnen worden ingedeeld (Gebieden-Gebouwen-Flats). We raden aan om een 

overzicht op papier uit te tekenen waarin de flats, gebouwen en gebieden schematisch worden weergegeven, 

met als doel de programmering van de NicePass te vereenvoudigen en de schikking van de gebruikers 

binnen eenzelfde gebied correct te organiseren. 

Na opmaak van het overzicht op papier en de ordening van de gebruikers binnen de gebouwen en flats, 

moet de NicePass worden geprogrammeerd; daartoe worden eerst de gebieden en vervolgens de gebouwen 

en de flats geconfigureerd. 
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Gebieden 

A. Een nieuw gebied creëren 

Het menu-item “Nieuw gebied” wordt niet weergegeven indien toegang werd verkregen via het profiel 

“Beheerder”. 

Om een nieuw gebied te creëren, klikt u op het zijmenu “Structuur Nieuw gebied”. Alle in te vullen velden 

zijn verplichte velden. 

 

Afbeelding 27: Menu voor het creëren van een nieuw gebied 

1. Naam: voer de naam van het gebied in. 

2. Code: de code van het gebied wordt automatisch door de NicePass toegewezen. 

3. Anti-passback geactiveerd: dropdownmenu voor het al dan niet activeren van de Anti-

passbackfunctie: ruimtelijk, tijdelijk of beide. 

Klik op de groene toets Bevestigen om het nieuwe gebied in de NicePass toe te voegen, of op de blauwe 

toets Wijzigingen annuleren om alle velden op de pagina te wissen. 

De tijdelijke anti-passbackfunctie laat geen doorgang in dezelfde bewegingsrichting toe waarbij 

dezelfde identificator wordt gebruikt zolang een bepaalde instelbare tijdspanne niet is verlopen. 

De ruimtelijke anti-passbackfunctie verhindert de toegang van een gebruiker als die al in het gebied 

aanwezig is.  

In beide gevallen is het verlaten van een gecontroleerd gebied altijd toegestaan. 
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B. Lijst van de gebieden 

Om de lijst van de gebieden weer te geven, klikt u op het zijmenu “Structuur Lijst gebieden”.  

 

Afbeelding 28: Lijst van eerder opgeslagen gebieden in de NicePass 

In dit deel kan de lijst van de actieve gebieden worden weergegeven, met de naam van het gebied en de 

respectieve code, de activering van de anti-passbackfunctie en de wachttijd bij selectie van de tijdelijke 

anti-passback, alsook de aan ieder gebied gekoppelde agenda. Als het gebied actief is, staat in de kolom 

“Actief” het teken , is het gebied niet actief, dan staat er het teken ; het gebied kan makkelijk actief of 

niet-actief worden gezet door op het overeenstemmende symbool te klikken. Merk op dat als het gebied 

aan beperkingen onderworpen is, het symbool  wordt vermeld.  

 

C. Detail gebied 

Door op het symbool “i” te klikken, worden de detailgegevens van een gebied weergegeven (Afbeelding 

29). In dit deel kunnen de velden van het respectieve gebied geannuleerd, gereset of bijgewerkt worden, en 

bovenal kunnen de aan datzelfde gebied gekoppelde gebouwen worden weergegeven.  
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Afbeelding 29: Details van het gebied 

Om de configuratie te vereenvoudigen, werd in de NicePass een gebied genaamd “Default” gecreëerd. 
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Gebouw 

A. Een nieuw gebouw creëren 

Het menu-item “Nieuw gebouw” wordt niet weergegeven indien toegang werd verkregen via het profiel 

“Beheerder”. 

Om een nieuw gebouw te creëren, klikt u op het zijmenu “Structuur Nieuw gebouw”. De verplichte velden 

worden met een asterisk aangegeven en moeten absoluut ingevuld worden. We raden echter aan om alle 

velden in te vullen; op die manier kunnen alle gebouwen in het te controleren gebied makkelijker 

onderscheiden worden. 

 

Afbeelding 30: Menu voor het creëren van een nieuw gebouw 

Gebied: dropdownmenu voor de toewijzing van het gebouw aan een eerder gedefinieerd gebied. Als geen 

nieuw gebied is gecreëerd, wordt het gebouw aan het “Default”-gebied toegewezen. 

Naam: voer de naam van het gebouw in. 

Code: de code van het gebouw wordt automatisch door de NicePass toegewezen. 

De niet-verplichte velden zijn de gegevens die de geografische positie van het gebouw definiëren (telefoon, 

adres, stad, provincie …) en die, zoals eerder gezegd, de mogelijkheid bieden om het gebouw te 

onderscheiden van andere gebouwen in hetzelfde gebied.  

Om de gegevens van het gebouw in de NicePass in te voeren, klikt u op de knop Bevestigen; wenst u 

daarentegen alle velden te wissen, dan klikt u op Wijzigingen annuleren.  
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B. Lijst gebouwen 

Om de lijst van de gedefinieerde gebouwen weer te geven, klikt u op het zijmenu “Structuur  Lijst 

gebouwen”. 

 

Afbeelding 31: Lijst van eerder opgeslagen gebouwen in de NicePass 

Dit deel omvat de lijst van de in het eerdere punt gecreëerde gebouwen, die van elkaar onderscheiden 

worden via Naam, Code, telefoon en Gebied waaraan het gebouw is toegewezen. In de voorlaatste kolom 

wordt aangegeven of het gebouw actief is: de status van elk gebouw kan eenvoudig worden gewijzigd (van 

actief naar niet-actief en omgekeerd) door op het overeenstemmende symbool te klikken. 

 

C. Detail gebouw 

Wanneer u op het symbool “i” in de laatste kolom klikt, verschijnt het detail van het gebouw (Afbeelding 

32). In dit deel kunnen de details van het gebouw gewist of bijgewerkt worden, en kan de lijst van de aan 

het bewuste gebouw gekoppelde flats worden weergegeven. Wanneer u op het symbool “i” bij elke flat 

klikt, krijgt u de details van de flat te zien, alsook de gebruikers die aan de flat gekoppeld zijn. 
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Afbeelding 32: Details van het gebouw 

Om de configuratie te vereenvoudigen, werd een gebouw genaamd “Default” gecreëerd. 
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Flat 

A. Een nieuwe flat creëren 

Het menu-item “Nieuwe flat” wordt niet weergegeven indien toegang werd verkregen via het profiel 

“Beheerder”. 

Om een nieuwe flat te creëren, klikt u op het zijmenu “Structuur Nieuwe flat”. De verplichte velden 

moeten absoluut ingevuld worden om de gegevens van de flat in de NicePass te kunnen opslaan. 

 

Afbeelding 33: Menu voor het creëren van een nieuwe flat 

Gebouw: dropdownmenu voor definitie van het gebouw waarin de flat zich bevindt. Indien voorafgaand 

geen gebouw werd gedefinieerd, wordt de flat aan het “Default”-gebouw toegewezen. 

Naam: voer de naam van de flat in. 

Code: de code van de flat wordt automatisch door de NicePass toegewezen. 

Verdieping: voer de verdieping in waar de flat zich bevindt.  

Om de gegevens tot slot in de NicePass in te voeren, moet u op de groene knop Bevestigen drukken; om de 

velden te wissen, klikt u op Wijzigingen annuleren.  

 

B. Lijst flats 

Om de lijst van de gedefinieerde flats weer te geven, klikt u op het zijmenu “Structuur  Lijst flats”. In dit 

deel kunt u de naam van de flat weergeven, de code, de verdieping, het gebouw waartoe de flat behoort en 

de status (actief of niet-actief).  
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Afbeelding 34: Lijst van eerder opgeslagen flats in de NicePass 

 

C. Detail flat 

Door op het symbool “i” te klikken, verschijnen de detailgegevens van de flat. In dit deel kunt u de gegevens 

van de flat bijwerken, schrappen of resetten, alsook de huurders weergeven die aan de geselecteerde flat 

gekoppeld zijn.  

Om de configuratie te vereenvoudigen, werd een flat genaamd “Default” gecreëerd. 

 
Afbeelding 35: Details van de flat 
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Groepen 

Via het zijmenu in Afbeelding 36 kunt u de gebruikers die in het systeem voorkomen, in groepen indelen. 

In plaats van de toegangsrechten per gebruiker toe te wijzen, te wijzigen of te schrappen, kunt u de rechten 

en agenda’s door middel van groepen organiseren. Zo kunt u bijvoorbeeld een groep creëren als u wilt dat 

slechts enkele gebruikers tot een bepaald gebied toegang hebben of een bepaalde ingang gebruiken. Merk 

op dat iedere gebruiker deel kan uitmaken van meer dan één groep. 

De groepen worden ingesteld in functie van de eisen van minstens twee gebruikers: we raden aan eerst te 

plannen welke gebruikers dezelfde instellingen vereisen, zodat u een aantal groepen kunt creëren dat 

overeenstemt met de reële eisen van het te controleren gebied.  

 

A. Een nieuwe groep creëren 

Om een nieuwe groep te creëren, moet u klikken op het zijmenu “Groepen Nieuwe groep”. Alle in te 

vullen velden zijn verplichte velden. 

 

Afbeelding 36: Menu voor het creëren van een nieuwe groep 

1. Agenda: te gebruiken dropdownmenu om een agenda aan een groep te koppelen. Als geen agenda 

is gedefinieerd, wordt de net gecreëerde groep automatisch toegewezen aan de standaardagenda 

“Allowed 24/7”, die toegang geeft tot het door de NicePass gecontroleerde gebied zonder enige 

beperking van dagen en uren. 

2. Naam: voer de naam van de groep in. 

3. Code: de code van de groep wordt automatisch door de NicePass toegewezen, maar kan gewijzigd 

worden. 

4. Anti-passback uitsluiten: dropdownmenu voor het uitsluiten of toestaan van de anti-

passbackfunctie. 
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Klik op de knop Bevestigen om de gegevens in de NicePass op te nemen en op de knop Wijzigingen 

annuleren om alle velden te wissen.  

 

B. Lijst van de groepen 

Door op “Lijst groepen” te klikken, kunt u de lijst van de in het systeem gedefinieerde groepen weergeven, 

alsook de belangrijkste gegevens die aan elk van die groepen zijn gekoppeld. Zoals weergegeven in 

Afbeelding 37, kunt u in dit deel in het bijzonder aangeven of de groep actief is, de agenda vermelden die 

aan de groep is toegewezen, de naam en de referentiecode van de groep, alsook of de anti-passbackfunctie 

actief is. Iedere groep kan makkelijk actief of niet-actief worden gezet door op het overeenstemmende 

symbool te klikken (vinkje of kruis).  

 

Afbeelding 37: Lijst van eerder opgeslagen groepen in de NicePass 

 

C. Detail groep 

Wanneer u op het symbool “i” in de laatste kolom klikt, verschijnt het detail van iedere groep (Afbeelding 

38). Naast het feit dat u in dit venster de ingevoerde velden voor het definiëren van de groep kunt annuleren 

en bijwerken, krijgt u er ook alle gebruikers te zien die aan de bewuste groep zijn gekoppeld; door opnieuw 

te klikken op het symbool “i” van iedere gebruiker, krijgt u de details van de gebruiker te zien, inclusief de 

identificatoren en de eraan gekoppelde flats.  



NicePass - Groepen 

Pagina 35 van 104 

 

Afbeelding 38: Detail van de groep 

Om de configuratie te vereenvoudigen, werd een groep genaamd “Default” gecreëerd, waaraan de agenda 

“Allowed 24/7” is gekoppeld; deze agenda omvat geen beperkingen qua dagen en uren. 
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Gebruikers 

Via het menu Gebruikers kunnen gebruikers toegevoegd, gewijzigd en geschrapt worden.  

 

A. Creatie nieuwe gebruiker 

Om een nieuwe gebruiker toe te voegen, klikt u op het zijmenu “Gebruikers Nieuwe gebruiker”. 

 

   
Afbeelding 39: Menu voor het toevoegen van een nieuwe gebruiker 

Het is mogelijk om een nieuwe gebruiker te creëren door de acties te kopiëren die aan een modelgebruiker 

zijn gekoppeld; selecteer daartoe een van de gebruikers uit de lijst “Modelgebruiker”. In dit geval zal het 

systeem de mogelijkheid bieden om een nieuwe identificator te creëren of een identificator te selecteren uit 

een lijst niet-toegewezen identificatoren; daarna worden automatisch de acties uit het menu “Koppelingen” 

voorgesteld. De procedure wordt uitgelegd in de rubriek “Modelgebruiker”. 
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 Afbeelding 40: Menu voor het toevoegen van een nieuwe gebruiker 

 

Het is mogelijk om meerdere gebruikers te creëren die tot dezelfde flat behoren door op de knop “+” te 

drukken: er verschijnt automatisch een nieuwe fiche voor een nieuwe gebruiker met dezelfde familienaam, 

naam, groep en flat als de voorgaande gebruiker. Al deze velden kunnen nu opnieuw gewijzigd worden 

(Afbeelding 40). 

De verplichte velden zijn met een asterisk (*) aangegeven en moeten absoluut ingevuld worden.  

1. Familienaam en naam van de gebruiker. 

2. Persoonsgegevens bestaande uit de algemene gegevens van de gebruiker (deze gegevens zijn niet 

verplicht). 

3. Groep: te gebruiken dropdownmenu om de gebruiker aan een groep te koppelen. Als geen groep 

werd gedefinieerd, wordt de gebruiker automatisch toegewezen aan de standaardgroep. Merk op dat 

een gebruiker tot meerdere groepen kan behoren: in dat geval laat het systeem een meervoudige 

selectie toe. 

4. Flat: te gebruiken dropdownmenu om de gebruiker aan een of meer flats te koppelen. 

5. Identificatoren toevoegen: rubriek waarin een identificator aan een gebruiker kan worden 

gekoppeld.  
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a) “Nieuwe id invoeren” 

Wanneer op “Nieuwe id invoeren” wordt geklikt, wordt een nieuwe identificator ingevoerd; 

deze wordt daarna aan de net gecreëerde gebruiker gekoppeld. 

 

 

Afbeelding 41: Menu voor het toevoegen van een identificator 

Om een nieuwe Nice-afstandsbediening in te voeren, moet de onderstaande procedure 

worden gevolgd: 

▪ Selecteer het type afstandsbediening dat u wilt registreren (afstandsbediening met 1 

toets, 2 toetsen, 4 toetsen). 

▪ Kies de optie Interne radio om de verkrijgingsmodus te activeren. (U moet Interne 

radio kiezen als de afstandsbediening een product van Nice is, zodat ze door de 

interne lezer van de NicePass opgenomen wordt) 

▪ Druk op eender welke toets van de afstandsbediening om in de velden “Naam” en 

“Code” de naam van de afstandsbediening en de respectieve code te laten verschijnen 

zoals die in de fabriek werden toegewezen; druk daarna op Bevestigen (indien 

gewenst kunnen deze velden gewijzigd worden). Zie Afbeelding 42. 

De velden “Naam” en “Code” kunnen gewijzigd worden, maar het veld “Code” moet 

altijd volledig numeriek zijn: bij invoer van alfabetische karakters, zal het systeem 

een foutmelding genereren!  

 

Het veld “Beschrijving” is niet verplicht, maar het kan interessant zijn om hier notities of 

beschrijvingen in te voeren, bv. de doorgang of de poort die de afstandsbediening kan 

openen, alsook of de identificator gekoppeld is aan een automatisering die de Wiegand-

standaard ondersteunt. 

Merk op dat, om terug te keren naar het scherm “Nieuwe gebruiker” uit Afbeelding 39, u 

gewoon op eender welk deel van het scherm kunt klikken. 
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Afbeelding 42: Menu voor het toevoegen van een Nice-afstandsbediening 

Door op de blauwe knop Wijzigingen annuleren te klikken, worden de velden “Naam” en 

“Code” terug leeg; door op de groene knop Bevestigen te klikken, verschijnt de fiche “Acties 

koppelen” (Afbeelding 43) de nieuwe identificator aan de gebruiker kan worden gekoppeld 

en de acties kunnen worden gedefinieerd die deze laatste zal kunnen uitvoeren. Het type 

afstandsbediening (bv. 4 toetsen) wordt automatisch door de NicePass herkend, maar het is 

wel belangrijk dat u vastlegt welke doorgangen de identificator zal kunnen openen en vanaf 

welke dag. In de rubrieken “Vanaf en Geldig tot” uiterste bedrijfsdata worden ingevoerd, 

terwijl in de onderstaande dropdownmenu’s, weergegeven in Afbeelding 43 en Afbeelding 

44, de actie (opening, gedeeltelijke opening, sluiting) en de doorgang (Passage 1, Passage 

2) kan worden geselecteerd. Tot slot wordt de identificator aan de gebruiker gekoppeld door 

op de groene toets Toepassen te drukken.  
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Afbeelding 43: Menu voor het toewijzen van de openings- en sluitingsacties aan de drukknoppen van de 

afstandsbediening 

 

 

Afbeelding 44: Menu voor het toewijzen van de te openen of te sluiten doorgangen aan de drukknoppen van de 

afstandsbediening 

Met eenzelfde identificator kunnen meerdere doorgangen worden gecontroleerd. 

Door op het symbool “+” (weergegeven in Afbeelding 45) te klikken, wordt een nieuwe 

regel toegevoegd voor het koppelen van een nieuwe actie.  

 

 

Afbeelding 45: Menu voor het toewijzen van meerdere acties aan de drukknoppen van de afstandsbediening 
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Als de identificator van het Wiegand-type is, moet de onderstaande procedure worden 

gevolgd: 

▪ Selecteer het type RFId. 

▪ De optie “Lezer” wordt automatisch actief en licht groen op (de RFId-identificator 

wordt alleen ingelezen via een externe lezer die op de Wiegand-poorten is 

aangesloten). 

▪ Breng de tag naar de externe Wiegand-lezer om, zoals weergegeven in Afbeelding 

46, in de velden “Naam” en “Code” de naam en de respectieve code te laten 

verschijnen die er in de fabriek aan werden toegewezen; druk daarna op Bevestigen 

(indien gewenst kunnen deze velden gewijzigd worden). Nadat u op de knop 

Bevestigen hebt gedrukt, opent een volgend venster met als tekst: “Gelieve de net 

ingevoerde identificatie te bevestigen door dezelfde actie op dezelfde manier te 

herhalen”: in dit geval moet u de tag opnieuw in de buurt brengen van dezelfde 

Wiegand-lezer (Afbeelding 47). 

▪ Druk op de knop Bevestigen om naar het venster Koppelingen door te gaan 

(Afbeelding 48) waar u, zoals eerder, uiterste data aan de identificator kunt verbinden 

en kunt vastleggen welke doorgangen geopend of gesloten kunnen worden. 

 

 

Afbeelding 46: Fiche voor het aanleren van de net gecreëerde identificator 
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Afbeelding 47: Fiche voor het aanleren van de net gecreëerde identificator 

 

 

 

Afbeelding 48: Fiche voor het koppelen van de acties aan de net gecreëerde identificator 

Met eenzelfde identificator kunnen meerdere doorgangen worden gecontroleerd. 

Door op het symbool “ ” (weergegeven in Afbeelding 49) te klikken, wordt een nieuwe 

regel toegevoegd waarmee u een nieuwe actie kunt koppelen; om de toevoeging van een 

regel daarentegen te schrappen, klikt u op “ ”. 
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Afbeelding 49: Fiche voor het koppelen van meerdere acties aan de net gecreëerde identificator 

 

Om nog een identificator aan dezelfde gebruiker te koppelen, herhaalt u de procedure die 

wordt beschreven in Afbeelding 41 tot Afbeelding 49. Alle aan de gebruiker gekoppelde 

identificatoren verschijnen in de rubriek “Gekoppelde identificatoren” weergegeven in 

Afbeelding 50. 

 

 
Afbeelding 50: Identificatoren gekoppeld gebied invoer nieuwe gebruiker 

 

b) “Bestaande id zoeken” 

In dit deel kunt u aan de net gecreëerde gebruiker een eerder gecreëerde identificator 

koppelen. Door te klikken op “Bestaande id zoeken”, verschijnt de fiche “Bestaande 

identificatoren” (Afbeelding 51) met daarop de lijst van alle eerder gecreëerde, maar nog 

niet toegewezen identificatoren: de gegevens die verkregen kunnen worden, zijn de naam, 
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de beschrijving, de code van de identificator, het type, de gekoppelde toetsen en wanneer 

deze identificator aan de NicePass werd toegevoegd. Door op de hoofding van elke kolom 

te klikken, kan de lijst van de bestaande identificatoren herschikt worden.  

 

Door op het symbool “+” bij elke rij te klikken (weergegeven in Afbeelding 51), wordt de 

fiche “Acties koppelen” geopend (dezelfde als degene weergegeven in Afbeelding 43); 

hiermee kunt u de aan de geselecteerde identificator gekoppelde acties wijzigen.  

 

 

Afbeelding 51: Voorbeeld van het menu Lijst met bestaande identificatoren 

 

Om een andere gebruiker toe te voegen die deel uitmaakt van dezelfde familie van de net gecreëerde 

gebruiker, moet u terugkeren naar het menu weergegeven in Afbeelding 39 en op “ ” klikken; om de invoer 

van de gebruiker daarentegen volledig te schrappen, moet u klikken op “ ”. 
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B. Creatie nieuwe gebruiker op basis van modelgebruiker 

Om de procedure voor het creëren van een nieuwe gebruiker te versnellen, kunnen de koppelingen van de 

acties van een template-gebruiker worden gekopieerd. Eender welke gebruiker kan als “template-

gebruiker” worden geconfigureerd door de rubriek “Details model” te openen en JA te selecteren in het 

veld “Als model gebruikte gebruiker”. 

Voor de creatie van de modelgebruiker verwijzen we naar hoofdstuk  
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Instelling modelgebruiker” (Afbeelding 53). 

 

In het bovenstaande voorbeeld werd een modelgebruiker met twee gekoppelde identificatoren gecreëerd:  

- RFId met een koppeling naar doorgang nummer1; 

- afstandsbediening met 4 drukknoppen waarbij de doorgangen 1, 2, 3 en 4 respectievelijk gekoppeld zijn 

aan de knoppen 1, 2, 3 en 4. 

 
Afbeelding 52: Voorbeeld van het menu Details modelgebruiker 

Bij de creatie van een nieuwe gebruiker volgt u de procedure beschreven in het deel “Nieuwe gebruiker” 

en selecteert u het veld Modelgebruiker uit de voorgestelde lijst. De gegevens uit het bevolkingsregister 

worden ingevuld en u klikt op “Nieuwe id invoeren.” (Afbeelding 53) 

 

 
Afbeelding 53: Voorbeeld van het menu Lijst details modelgebruiker 
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De procedure is dezelfde als beschreven voor de invoer van een nieuwe identificator, met als verschil dat 

hetzelfde soort identificator als voor de modelgebruiker wordt geselecteerd. 

In het voorbeeld zijn aan de modelgebruiker de volgende zaken toegewezen: een afstandsbediening met 4 

drukknoppen die respectievelijk aan de eerste 4 doorgangen zijn gekoppeld en een RFId-identificator die 

aan doorgang 1 is gekoppeld. Vervolgens wordt de afstandsbediening ingelezen en drukt u op “Bevestigen”. 

(Afbeelding 54) 

 
Afbeelding 54: Voorbeeld van de nieuwe identificator 

Het systeem stelt dezelfde koppelingen voor als die van de identificator gekoppeld aan de modelgebruiker. 

In het voorbeeld worden de drukknoppen 1, 2, 3 en 4 gekoppeld aan de doorgangen 1, 2, 3 en 4 voorgesteld. 

Vervolgens drukt u op de knop “Bevestigen” (Afbeelding 55). Indien een afstandsbediening is geselecteerd 

die minder drukknoppen telt dan de afstandsbediening die aan de modelgebruiker is gekoppeld, worden de 

voorgestelde koppelingen beperkt tot het aantal drukknoppen op de nieuwe afstandsbediening. 

 
Afbeelding 55: Voorbeeld van de voorgestelde koppelingen Nieuwe identificator 

Dezelfde procedure als hierboven wordt gevolgd voor de invoer van een nieuwe RFId-identificator. 

Het type “RFId”-identificator selecteren, inlezen via de externe lezer of code invoeren via het toetsenbord 

en bevestigen door op de knop “Bevestigen” te drukken. (Afbeelding 56) 
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Afbeelding 56: Voorbeeld van de nieuwe identificator 

Het systeem stelt dezelfde koppelingen voor als die van de identificator gekoppeld aan de modelgebruiker. 

Net als bij de creatie van een nieuwe afstandsbediening worden dezelfde acties gekoppeld aan de 

modelgebruiker voorgesteld. Vervolgens drukt u op de knop “Bevestigen”. In het voorbeeld wordt één 

enkele actie voorgesteld. (Afbeelding 57) 

 
Afbeelding 57: Voorbeeld van de voorgestelde koppelingen Nieuwe identificator 

C. Lijst gebruikers 

Door op “Lijst gebruikers” (Afbeelding 58) te klikken, kan de lijst van de gebruikers met de belangrijkste 

algemene gegevens worden weergegeven, de aan een gebruiker gekoppelde identificatoren en de gegevens 

van elk daarvan. Indien aan dezelfde gebruiker meer dan één identificator wordt gekoppeld, zal dit worden 

aangegeven in de tweede kolom “Identificator”. Verder is het ook mogelijk om een gebruiker te schrappen 

door de desbetreffende rij te selecteren en op de knop Verwijderen te klikken. Vergeet daarbij niet dat u, 

om meerdere gebruikers te schrappen, de desbetreffende gebruikers moet selecteren en dan op de knop 

Verwijderen moet drukken.  
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Afbeelding 58: Lijst van eerder opgeslagen gebruikers in de NicePass 

Om één of meer gebruikers uit de lijst te schrappen, klikt u op de rij en drukt u op de toets “Verwijderen”. 

(Afbeelding 59) 

 

Afbeelding 59: Selectie te schrappen gebruikers 

Om een groot aantal gebruikers te schrappen, raden we aan een selectiefilter  toe te passen en daarna over 

te gaan tot de schrapping met behulp van de toets “Verwijderen”. Via de drukknop “Verwijderen” kunt u 

tot maximaal 100 gebruikers schrappen.  



NicePass - Gebruikers 

Pagina 50 van 104 

 

Afbeelding 60: Filter gebruikers 

U kunt het jokerteken “*” gebruiken om overeenkomsten met een onbeperkt aantal tekens te vinden. Het 

jokerteken kan vóór en na bepaalde tekst worden gebruikt, bv.: User* of *ser*. 

 

Afbeelding 61: Lijst te schrappen gebruikers 

Na toepassing van de filter kunt u overgaan tot het schrappen van de gebruikers in blokken van maximaal 

100 per keer. 

  

 



NicePass - Gebruikers 

Pagina 51 van 104 

 

Afbeelding 62: Lijst gefilterde te schrappen gebruikers 

 

D. Details gebruiker 

Door op “i” in de laatste kolom te klikken, verschijnt het venster “Details gebruikers”; in dit venster worden 

de detailgegevens van een gebruiker weergegeven, alsook de identificatoren en de eraan gekoppelde flats. 

Bovendien biedt het systeem de mogelijkheid om een of meer identificatoren te koppelen aan de gebruiker 

waarvan de details worden weergegeven; daartoe hoeft u enkel op het pictogram  te klikken (Afbeelding 

63). 

 

Afbeelding 63: Details gebruiker 
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Met de drukknop “Flat wijzigen” kunt u de flat opnieuw aan één of meer gebruikers toewijzen zonder 

individueel te moeten tussenkomen. Dit kan gebeuren na rechtstreekse selectie of door toepassing van een 

filter op de gebruikerslijst. (Afbeelding 64). 

 

Afbeelding 64: Lijst van eerder opgeslagen gebruikers in de CCA 

 

 

Afbeelding 65: Flat wijzigen 
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E. Instelling modelgebruiker 

De NicePass laat toe om één of meer gebruikers als model in te stellen, waarvan dan de eerder ingestelde 

koppelingen gekopieerd kunnen worden om de creatie van nieuwe gebruikers of de invoer van een csv-

bestand te versnellen. 

Daartoe creëert u de gebruiker of configureert u de “Default”-gebruiker, u koppelt er de nodige 

identificatoren aan en via “Details gebruiker” klikt u op het veld “Als model gebruikte gebruiker”. Na 

selectie van “Ja” wordt de gebruiker als model geconfigureerd (Afbeelding 66). 

 

 

  

Afbeelding 66: Modelgebruiker 
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F. Gebruikers importeren 

Door op “Gebruikers importeren” (Afbeelding 67) te klikken, kan in de NicePass een lijst van eerder 

gedefinieerde gebruikers worden geïmporteerd. In dat geval is het niet nodig om de hele importprocedure 

handmatig uit te voeren, want de NicePass zal dat automatisch doen. Het te importeren bestand moet de 

extensie “.csv” hebben en de template moet absoluut de door Nice gedefinieerde template zijn (**). 

 

Afbeelding 67: Gebruikers importeren uit een eerder samengesteld bestand 

Na opmaak van het bestand sleept u het in het vakje of klikt u eerst in het vakje en selecteert u vervolgens 

het bestand op uw pc.  

De functie “Gebruikers importeren” laat toe om aan de geïmporteerde gebruikers een groep en een flat te 

koppelen; dus de gebruikers die in het “.csv”-bestand opgenomen willen worden, moeten deel uitmaken 

van dezelfde groep of dezelfde flat. Een beschrijving van de groepen en flats vindt u in de navolgende 

paragrafen. Wanneer geen selecties zijn gemaakt, worden de gebruikers automatisch gekoppeld aan de 

default groep en flat. 

We raden aan om eerst alle belangrijke gebruikers aan de “default”-flat te koppelen, en daarna iedere 

gebruiker individueel aan een flat te koppelen (indien eerder gecreëerd).  
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Opmerkingen  

(**) De indeling van het CSV-bestand is als volgt:  

name;surname;gender;dateOfBirth;email;phone;address;city;cap;province;country 

Bijvoorbeeld: 

Mario;Rossi;M;2017-01-01;mario@email.it;+393334567890;Via Callalta, 1;Oderzo;31046;Treviso;Italia 

Iedere regel moet precies ingedeeld zijn zoals de regel in het voorgaande voorbeeld: alle worden moeten 

van elkaar gescheiden worden met het teken “;” zonder spaties. De kolommen “name”, “surname” en 

“gender” zijn verplicht en mogen niet leeg gelaten worden; de andere kolommen daarentegen zijn 

optioneel. Het teken “;” mag niet in de velden zelf worden gebruikt. 
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Identificatie 

Een nieuwe identificator in de NicePass invoeren is niet alleen mogelijk via het menu Gebruikers, maar 

ook via het menu Identificator. De methodes om nieuwe identificatoren toe te voegen en te beheren worden 

in dit hoofdstuk in detail beschreven. 

 

A. Creatie nieuwe identificator 

Klik op “Identificatie  Toevoeging identificatoren” en vul de velden weergegeven in Afbeelding 68 in; 

ook hier zijn de velden met een asterisk verplicht.  

 

Afbeelding 68: Menu voor het invoeren van een nieuwe identificator 

Om een nieuwe identificator in te voeren, moet u het type afstandsbediening en de aanleermethode van de 

afstandsbediening kiezen. De NicePass kan codes ontvangen van afstandsbedieningen of van RFId-lezers 

op twee manieren: 

• lezer: inlezen via externe apparaten; 

• interne radio: inlezen via interne radio. 

De optie Sequentie kan ook worden gebruikt als alternatief voor Interne radio en biedt de mogelijkheid om 

de code van de afstandsbediening automatisch in te lezen en aan te leren zonder dat u telkens op de knop 

Bevestigen moet klikken. 

Om een nieuwe Nice-afstandsbediening in te voeren, volgt u dezelfde procedure als die beschreven in het 

hoofdstuk “Gebruikers”: 

▪ Selecteer het type afstandsbediening dat u wilt registreren (afstandsbediening met 1 toets, 2 toetsen, 

4 toetsen). 

▪ Klik op de knop Interne radio. 
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▪ Druk op eender welke toets van de afstandsbediening om in de velden “Naam” en “Code” de naam 

van de afstandsbediening en de respectieve code te laten verschijnen zoals die in de fabriek werden 

toegewezen.  

▪ Klik op de groene knop Bevestigen. Als u ook de optie Sequentie kiest, zal het niet nodig zijn om 

telkens weer op de knop Bevestigen te drukken; de afstandsbediening wordt automatisch 

aangeleerd.  

Om een automatisering van het type Wiegand in te voeren, moet de onderstaande procedure worden 

gevolgd: 

▪ Selecteer het type RFId. 

▪ Klik op de knop Lezer. 

▪ Druk op de toets van de Wiegand-automatisering en vul handmatig de velden “Naam” en “Code” 

in. 

▪ Klik op de groene knop Bevestigen. 

▪ Druk opnieuw op de knop van de automatisering om de NicePass de mogelijkheid te geven deze 

aan te leren. 

B. Import csv-archief 

Een andere manier om de identificatoren in te voeren bestaat erin een bestand in de NicePass te laden om 

te vermijden dat u iedere identificator afzonderlijk zou moeten invoeren; de indeling van het bestand moet 

een archief zijn dat met extensie csv is opgeslagen of moet de extensie “.oxi” hebben, gegenereerd door de 

software “NiceOBoxDesktop”. Om het bestand in de NicePass in te voeren, klikt u in het venster op het 

scherm en voegt u het bestand toe, of u sleept het bestand naar het venster, nadat u vooraf de eventuele 

modelgebruiker hebt geselecteerd.  

Indien u een csv- of oxi-archief wilt importeren, genereert u bij voorkeur een “model”- of “template”-

gebruiker met de nodige geconfigureerde koppelingen, zodat de acties automatisch worden gekoppeld aan 

de identificatoren die aan de nieuwe geïmporteerde gebruikers worden toegewezen. Voor de creatie van 

een dergelijke gebruiker verwijzen we naar het hoofdstuk “Creatie nieuwe modelgebruiker”.   
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Afbeelding 69: Menu voor het importeren van een nieuwe identificator 
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Opmerkingen  

De indeling van het CSV-bestand is als volgt:  

Code;Rnd;NameID;Description;WiegandCode;name;surname 

Hierna de betekenis van de diverse velden: 

Code = code van de afstandsbediening 

Rnd = specificeert de Rnd-waarde. Dit veld is niet verplicht, want het systeem kan zelf synchroniseren met 

de waarde die door de OXI- of OX4T-ontvanger is ingelezen. 

NameID = naam van de identificator (afstandsbediening of RFId-apparaat) die in de kolom “Naam” van 

de lijsten met afstandsbedieningen en identificatoren voorkomt. 

Description = beschrijving van de identificator (afstandsbediening of RFId-apparaat) die in de kolom 

“Naam” van de lijsten met afstandsbedieningen en identificatoren voorkomt. Als de naam niet specifiek in 

het veld “Beschrijving” wordt vermeld, zal het systeem automatisch de eerstvolgende naam toewijzen.  

WiegandCode = code van de RFId-identificator ingelezen via de Wiegand-poorten. 

name = user name. 

surname = user surname. 

Bijvoorbeeld: 

Code afstandsbediening inclusief Rnd en RFId-code 

1001;501;Reserve1;Reserve1;9001;User1;User1 

Code afstandsbediening zonder Rnd, met RFId-code 

1001;;Reserve1;Reserve1;9001;User1;User1 

Code afstandsbediening zonder Rnd, zonder RFId-code 

1001;;Reserve1;Reserve1;;User1;User1 

RFId-code 

;;Reserve1;Reserve1;9001;User1;User1 

Iedere regel moet precies opgesteld zijn zoals de regel in het voorgaande voorbeeld: alle worden moeten 

van elkaar gescheiden worden met het teken “;” zonder spaties. De kolommen “name” en “surname” zijn 

verplicht en mogen niet leeg gelaten worden; de andere kolommen daarentegen zijn optioneel. Het teken 

“;” mag niet in de velden zelf worden gebruikt. 
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Afbeelding 70: Menu voor het importeren van een csv-gebruikersarchief 

 

Tijdens de hele duur van de procedure waarbij het .csv-archief wordt geïmporteerd, is het volgende bericht 

zichtbaar: “Wacht tot de import is beëindigd”. De import kan enige tijd in beslag nemen en is afhankelijk 

van het aantal codes; het is dan ook noodzakelijk dat in die periode geen andere invoerhandelingen worden 

uitgevoerd. Indien u om een of andere reden de pagina verlaat terwijl het importproces loopt, verschijnt het 

pictogram  om aan te geven dat het systeem bezig is (Afbeelding 71). 

 

Afbeelding 71: Systeem bezig tijdens importverrichtingen 
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C. Identificatoren genereren 

Wanneer u op “Identificatie  Afstandsbedieningen genereren” klikt, verschijnt een gedeelte waarin een 

reeks afstandsbedieningen kan worden aangemaakt die aan nieuwe gebruikers of aan eerder gecreëerde 

gebruikers kunnen worden toegewezen. Dit deel is bedoeld om afstandsbedieningen te kunnen creëren 

die in voorraad gehouden worden en die gebruikt worden wanneer de NicePass offline is. In het 

venster “Identificatoren genereren” in Afbeelding 72 moeten naast het type afstandsbediening, de naam en 

een korte beschrijving ook een initiële code, een te genereren codenummer en de stap (Step) worden 

ingevoerd (verplichte velden). Via deze procedure kan een reeks afstandsbedieningen worden gecreëerd 

die automatisch aan nieuwe gebruikers worden gekoppeld. We raden aan de velden “Naam” en 

“Familienaam” in te vullen; als deze velden leeg blijven, worden de afstandsbedieningen uit de reeks 

gecreëerd met namen die beginnen met “Generated”. 

Net als bij de procedures voor opname van een nieuwe afstandsbediening via het lokale toetsenbord, wijst 

het systeem de nieuw gecreëerde afstandsbedieningen automatisch toe aan nieuwe gebruikers door 

toepassing van de koppelingen die eerder werden vastgelegd voor de “Default”-gebruiker. 

De via deze procedure gecreëerde identificatoren zullen in de rubriek “Toegewezen afstandsbedieningen” 

worden weergegeven en ter beschikking staan van de beheerder die ze kan verdelen onder de gebruikers 

van een bepaald gebied (vergeet niet dat de “Default”-gebruiker niet onderworpen is aan beperkingen). Het 

is raadzaam om deze afstandsbedieningen als reserve te houden wanneer er geen toegang mogelijk is tot de 

NicePass voor de uitvoering van de standaardprocedure voor koppeling van gebruiker en afstandsbediening 

(beschreven in het hoofdstuk Gebruikers). 

  

Afbeelding 72: Menu gebruikt voor het genereren van een lijst met identificatoren 
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Afbeelding 73: Lijst van de identificatoren gegenereerd via de functie “Afstandsbedieningen genereren”. 

 

Afbeelding 74: Lijst van de gebruikers gegenereerd via de functie “Afstandsbedieningen genereren”. 

Bijvoorbeeld als u het volgende zou kunnen kiezen: Reserveals basisnaam, Reserve-afstandsbediening 

als beschrijving, 10000 als initiële code, 100 als te genereren codenummer, naam en familienaam van 

de nieuwe gebruikers die gecreëerd en gekoppeld gaan worden. In dat geval krijgt u in de rubriek 

Toegewezen afstandsbedieningen: “Reserve – 10000”, “Reserver – 10001”, “Reserve – 10002”, 

“Reserve – 10003”, “Reserve – 10004” (Afbeelding 73). 

In de rubriek “Lijst gebruikers” krijgen we de volgende nieuwe gebruikers: “Reserve - 10000, 

Reserve”, “Reserve - 10001, Reserve”,“Reserve - 10002, Reserve”,“Reserve - 10003, 

Reserve”,“Reserve - 10004, Reserve”(Afbeelding 74). 
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D. Toegewezen afstandsbedieningen 

Wanneer u op “Identificatie  Toegewezen afstandsbedieningen” klikt, verschijnt een gedeelte waarin een 

algemene beschrijving van de afstandsbedieningen kan worden vermeld, alsook de naam, de 

identificatiecode, het type, aan wie de afstandsbediening is gekoppeld en wanneer ze aan NicePass is 

toegevoegd (Afbeelding 75). Wanneer u daarenboven op de “i” in de laatste kolom klikt, verschijnt een 

overzicht van de kenmerken van de identificator en van de gebruikers waaraan deze afstandsbediening is 

toegewezen. Om een afstandsbediening te schrappen, dient u de te schrappen rij te selecteren en op de rode 

knop Verwijderen te drukken. Om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, worden de knoppen in de 

kolom “Gekoppeld” in groen weergegeven als ze aan een doorgang gekoppeld zijn en in wit als ze vrij zijn. 

Door met de cursor op een van de groene (gekoppelde) knoppen te gaan staan, krijgt u de gekoppelde 

doorgang te zien.  

 

Afbeelding 75: Lijst van toegewezen afstandsbedieningen 
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E. Niet-toegewezen afstandsbedieningen 

Wanneer u op “Identificatie  Niet-toegewezen afstandsbedieningen” klikt, verschijnen de naam, de 

beschrijving, de identificatiecode en het type van de afstandsbediening, alsook de datum waarop deze aan 

de NicePass is toegevoegd (Afbeelding 76). Wanneer u in dat geval op de “i” in de laatste kolom klikt, 

krijgt u alleen informatie over de afstandsbediening te zien wanneer deze nog niet aan een gebruiker werd 

toegewezen. Ook in dit geval moet u, om een rij te schrappen, de rij selecteren en op de toets Verwijderen 

drukken (de geselecteerde rij wordt geel van kleur).   

 

Afbeelding 76: Lijst van niet-toegewezen afstandsbedieningen 
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F. Toegewezen identificatoren  

Wanneer u op “Identificatie  Toegewezen identificatoren” klikt, verschijnen de identificatoren 

(gewoonlijk RFId-lezers of ook apparaten van het type Wiegand) die aan gebruikers zijn toegewezen. Deze 

rubriek vermeldt de naam, een beschrijving van het apparaat, de identificatiecode, het type identificator, 

aan wie deze is toegewezen en wanneer hij aan de NicePass is toegevoegd (Afbeelding 77). Wanneer u ook 

in dit geval op de “i” in de laatste kolom klikt, kunnen de details van de identificator en de gebruikers 

waaraan deze is toegewezen, worden weergegeven. 

 

Afbeelding 77: Lijst van toegewezen identificatoren 
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G. Niet-toegewezen identificatoren 

Wanneer u op “Identificatie  Niet-toegewezen identificatoren” klikt, verschijnen de naam, de 

beschrijving, de identificatiecode, het type en de datum waarop deze identificator aan de NicePass is 

gekoppeld (Afbeelding 78). Door op de “i” in de laatste kolom te klikken, is het mogelijk om een overzicht 

te geven van alleen de identificatoren die nog niet aan een gebruiker zijn gekoppeld.  

 

Afbeelding 78: Lijst van niet-toegewezen identificatoren 
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Toestemmingen 

Via de NicePass kunnen toegangsrechten worden gedefinieerd voor een bepaald gebied of gebouw, waarbij 

ook de desbetreffende agenda’s worden ingesteld of de nodige beperkingen worden vastgelegd. Het recht 

op toegang wordt uitsluitend door de installateur of de beheerder toegekend en kan ook alleen door deze 

personen worden gewijzigd of herroepen.  

Agenda's 

De toegangsrechten voor een bepaald gebied kunnen worden ingesteld door een aangepaste agenda op te 

stellen die aan een groep gebruikers kan worden gekoppeld. Deze functie blijkt bijzonder interessant 

wanneer het bijvoorbeeld nodig is om de toegangsrechten tot een bedrijfsparking in te stellen of wanneer u 

de toegangsrechten van de werknemers op feestdagen of bij andere speciale gelegenheden wilt beperken.  

A. Een nieuwe agenda invoeren 

Klik op “Agenda’s  Nieuwe agenda” en vul het veld Naam weergegeven in Afbeelding 79 in; het 

veld Code wordt rechtstreeks door de NicePass ingevuld, maar kan gewijzigd worden. Door op de 

groene knop Bevestigen te klikken, wordt de agenda gecreëerd en in de NicePass aangeleerd. 

 

 

Afbeelding 79: Menu voor het invoeren van een nieuwe agenda 
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B. Lijst agenda's 

Wanneer u op “Agenda’s  Lijst agenda’s” klikt, verschijnt een scherm waarin de lijst van de actieve 

kalenders en hun referentiecode kan worden weergegeven.  

 

Afbeelding 80: Lijst van de actieve kalenders 

C. Details agenda 

Door op de “i” in de laatste kolom te klikken, verschijnt het venster “Details agenda” (Afbeelding 81); dit 

venster omvat de naam, de code van de agenda, de feestdagen, de aan de agenda gekoppelde periodes en 

een overzicht van de toegangsrechten van elke gebruiker. Door op het overeenstemmende gekleurde vakje 

te klikken, kan de status ervan gewijzigd worden. 

 

Afbeelding 81: Detail van een agenda 
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Om periodes snel te kunnen selecteren, kunnen ze geconfigureerd worden via het venster “Details van de 

dag wijzigen”; daarbij drukt u een van de 7 dagen van de week in (bv. maandag in Afbeelding 82). 

 

 

Afbeelding 82: Details dagelijkse periode 
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Feestdag 

A. Nieuwe feestdag 

Wanneer u op “Agenda’s  Nieuwe feestdag” klikt, verschijnt een scherm waarin u een nieuwe feestdag 

kunt invoeren die aan één of meer agenda’s moet worden gekoppeld (Afbeelding 83). In de verplichte 

velden Naam en Datum moeten respectievelijk de naam en de datum van de feestdag worden ingevoerd; 

daarna kunt u kiezen of de feestdag jaarlijks moet worden herhaald en of hij automatisch moet worden 

toegevoegd aan alle toekomstige agenda’s en aan de al bestaande agenda’s. Ook in dit geval kan, door op 

de groene knop Bevestigen te klikken, de agenda in de NicePass worden aangeleerd. 

Op de feestdag geeft de NicePass de voorkeur aan de autorisaties van de feestdag met betrekking tot de 

agenda en de opgelegde periodes. 

 

Afbeelding 83: Menu voor het invoeren van een nieuwe feestdag 
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B. Lijst feestdagen 

Wanneer u op “Agenda’s  Lijst feestdagen” klikt, verschijnt informatie over de feestdagen die in de 

NicePass zijn ingevoerd (Afbeelding 84).  

 

Afbeelding 84: Lijst feestdagen 

C. Details van de feestdag 

Door op de “i” in de laatste kolom te klikken, verschijnt het venster “Details van de feestdag” waarin de 

respectieve gedetailleerde gegevens worden vermeld en waarin de naam, de code en de aan deze feestdag 

gekoppelde agenda’s kunnen worden gewijzigd.  

 
Figura 85: Details van de feestdag 
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Periode  

Het is mogelijk om een periode toe te voegen aan één of meer agenda’s. Via een periode kan een begin- en 

einddatum worden gedefinieerd van een geldigheidsperiode waarin verschillende autorisaties zijn 

vastgelegd. 

In de respectieve periode geeft de NicePass de voorkeur aan de autorisaties van de periode met betrekking 

tot de agenda en de eventueel ingestelde feestdagen. 

A. Nieuwe periode 

Wanneer u op “Agenda’s  Nieuwe periode” klikt, verschijnt een venster waarin een toegangsperiode kan 

worden ingevoerd. De verplichte velden zijn in dit geval de naam van de periode en de tijdspanne uitgedrukt 

in data (Afbeelding 86).  

De periode kan aan een al bestaande agenda worden gekoppeld, of na creatie aan een agenda worden 

toegewezen via “Details  Agenda” (Afbeelding 88). 

 

Afbeelding 86: Menu voor het invoeren van een nieuwe periode 
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B. Lijst periodes 

Wanneer u op “Agenda’s  Lijst periodes” klikt, verschijnen de in NicePass ingevoerde periodes, alsook 

de begin- en einddata van de aan de gebruikers verleende rechten (Afbeelding 87).  

 

Afbeelding 87: Lijst van de periodes  
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C. Details periode 

Door op de “i” in de agendalijst te klikken, verschijnt het venster “Details agenda” (Afbeelding 88); dit 

venster omvat de naam, de code van de agenda, de feestdagen, de aan de agenda gekoppelde periodes en 

een overzicht van de toegangsrechten van elke gebruiker.  

  

Afbeelding 88: Details en periode 

In de rubriek Periodes kunnen de dagelijkse tijdsintervallen worden ingesteld door op het desbetreffende 

gekleurde vakje te klikken. 

 
Figura 89: Details agenda en periode 

  



NicePass - Toestemmingen 

Pagina 75 van 104 

Beperkingen 

In de NicePass kunnen beperkingen worden vastgelegd voor de toegang tot een bepaald gebouw of voor 

het gebruik van een bepaald apparaat of een specifieke doorgang. De duur van de beperking kan bepaald 

(begin- en einddatum vastgelegd) of onbepaald (alleen begindatum vastgelegd) zijn.  

A. Een nieuwe beperking toevoegen 

Om een nieuwe beperking toe te voegen, moet u op “Beperkingen  Nieuwe beperking” klikken. Zoals 

blijkt uit Afbeelding 90, kunt u via het menu de datum en de begin- en eindtijd van de beperking instellen, 

alsook de reden voor de beperking en de velden (gebieden, gebouwen, flats, doorgangen, apparaten, 

groepen) waarop deze beperking moet worden toegepast. Merk op dat bij de definitie van een beperking 

geen enkel element verplicht is, dus geen enkel element is gemarkeerd met een asterisk. 

 

Afbeelding 90: Menu voor het invoeren van een nieuwe beperking 
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B. Lijst beperkingen 

Wanneer u op “Beperkingen  Lijst beperkingen” klikt, verschijnen zowel de al bestaande beperkingen als 

de geplande beperkingen. Zoals weergegeven in Afbeelding 91, geeft de lijst een overzicht van alle 

ingevoerde beperkingen in de NicePass, alsook van de data en tijdstippen waarop deze beperkingen gelden 

en van de status van de beperking (actief/niet-actief).  

 

Afbeelding 91: Lijst beperkingen 

C. Details van de beperking 

Door verder op de “i” in de laatste kolom te klikken, verschijnt het venster met de “Details van de 

beperking”, waarin het mogelijk is om de velden vermeld in Afbeelding 90 te wijzigen of bij te werken. 

 

Figura 92: Details van de beperking 
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Log gebeurtenissen 

Bij de NicePass toegangscontrole worden alle toegangen van toegewezen en niet-toegewezen 

identificatoren geregistreerd en tegelijkertijd ook de respectieve gebeurtenissen opgeslagen die zich 

voordoen. Alle codes die ontvangen worden van radio-ontvangers en Wiegand-apparaten en niet in de 

persoonsgegevens voorkomen, worden niet geregistreerd.   

 

A. Log toegangen 

Om het logbestand van de gebeurtenissen te exporteren, drukt u eender waar in de grafiek die op de 

hoofdpagina staat (Afbeelding 93). Er verschijnt een pagina met de lijst van alle toegangsregistraties, die 

online kan worden geconsulteerd, eventueel met behulp van filters, of in csv-formaat kan worden 

geëxporteerd m.b.v. de knop “Exporteren” (Afbeelding 94). In dit laatste geval kan een filter worden 

toegepast en kunnen de gefilterde gegevens worden geëxporteerd. 

 

  
Afbeelding 93: Overzicht wekelijkse toegangen 
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Afbeelding 94: Registratie toegangen 

B. Log toegangen tot de webinterface 

Om het logbestand te consulteren van de toegangen die via de webinterface zijn gerealiseerd, drukt u op 

de hoofdpagina (Afbeelding 95) op de knop “Installer” of “Administrator” bovenaan rechts, en 

vervolgens op “Toegangen tot de gebruikersinterface”. U krijgt de lijst van de toegangen te zien; met het 

oog op de export van de toegangen kunnen deze ook online geconsulteerd worden of kunnen de 

respectieve gegevens in csv-formaat worden geëxporteerd. (Afbeelding 96). 

 

 
Afbeelding 95: Hoofdpagina 
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Afbeelding 96: Toegangen gebruikersinterface 
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Configuraties 

Het laatste deel van het dropdownmenu betreft de instelling van de doorgangen die toegang verlenen tot 

het door de NicePass gecontroleerde gebied, alsook van de apparaten die door de gebruikers worden 

gebruikt.  

Doorgangen 

A. Nieuwe doorgang 

Het menu-item “Nieuwe doorgang” wordt niet weergegeven indien toegang werd verkregen via het profiel 

“Beheerder”. 

Wanneer u op “Doorgangen  Nieuwe doorgang” klikt, wordt een doorgang toegevoegd aan het door de 

NicePass gecontroleerde gebied (Afbeelding 97). Alle in te vullen velden zijn verplicht: u moet aan de 

nieuwe doorgang een naam geven, het gebied aangeven dat deze doorgang zal controleren en de 

toegangsrichting vastleggen (ingang, uitgang of bidirectioneel). De code daarentegen wordt automatisch 

door de NicePass toegewezen. Wanneer u op de groene knop Bevestigen klikt, wordt de doorgang 

aangeleerd door de NicePass; klikt u daarentegen op de blauwe knop Wijzigingen annuleren, dan worden 

de gegevens in de velden gewist zodat deze opnieuw ingevuld kunnen worden. 

 

Afbeelding 97: Menu voor het invoeren van een nieuwe doorgang 
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B. Lijst doorgangen 

Wanneer u op “Doorgangen  Lijst doorgangen” klikt, verschijnen de doorgangen die in de NicePass 

voorkomen. Afbeelding 98 vermeldt de informatie die voor iedere doorgang kan worden bekomen: de 

naam, de code en het beheerde gebied, de richting die de doorgang controleert, de agenda waaraan ze zijn 

toegewezen en de status (actief, niet-actief of actief met beperkingen). In de voorlaatste kolom staan twee 

knoppen waarmee de doorgang handmatig kan worden geopend of gesloten. Over het algemeen wordt deze 

laatste functie gebruikt tijdens de configuratie van het systeem omdat ze ingezet kan worden om de opening 

van een poort te forceren.  

 

 

Afbeelding 98: Lijst doorgangen 
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C. Details doorgang 

Door op de “i” in de laatste kolom te klikken, krijgt u gedetailleerde gegevens over iedere doorgang te zien. 

Zoals blijkt uit Afbeelding 99 en Afbeelding 100, kunt u niet alleen informatie wijzigen die bij de creatie 

van de doorgang werd ingevoerd, maar kunt u ook de status van de doorgang veranderen en aanwijzingen 

krijgen over de apparaten die aan iedere doorgang gekoppeld zijn. Zo biedt het venster met de details van 

de doorgang de mogelijkheid om kenmerken in te stellen, en worden in dit venster bovendien de aan de 

doorgang gekoppelde apparaten weergegeven alsook de details van ieder apparaat wanneer u op het 

symbool “i” klikt. 

 

 

Afbeelding 99: Details van de doorgang 

 

Afbeelding 100: Details van het apparaat  
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Apparaten 

A. Nieuw apparaat 

Het menu-item “Nieuw apparaat” wordt niet weergegeven indien toegang werd verkregen via het profiel 

“Beheerder”. 

Wanneer u op “Apparaten  Nieuw apparaat” klikt, kunnen de apparaten worden gedefinieerd die de 

toegang tot het gebied controleren (Afbeelding 101). In het menu kan de doorgang worden gedefinieerd die 

het apparaat controleert, de naam, of het om een ingangs- of uitgangsapparaat gaat en of het een 

bewegingsapparaat is. Naargelang van het gekozen apparaattype (ingang, uitgang, Wiegand, Nice-motor, 

Nice-ontvanger) vraagt de NicePass om andere elementen te specificeren die kenmerkend zijn voor ieder 

apparaat: 

▪ ingang: aantal connectoren en positionering in het gebied (inkomend of uitgaand) en bedrijfsmodus 

(NC of NO); 

▪ uitgang: aantal connectoren; 

▪ Wiegand-apparaat: aantal bits voor codering (26-30-34-37) en positionering in het gebied 

(inkomend of uitgaand) en bedrijfsmodus (NC of NO); 

▪ Nice T4-motor: T4-adres en End-Point T4; 

▪ Nice T4-ontvanger: T4-groep en T4-adres, wachtwoord Installateur, wachtwoord Installatie en 

“Sleutelvervalsing”. 

 

Afbeelding 101: Menu voor het invoeren van een nieuw apparaat 
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B. Ingangsapparaten 

De ingangen van de besturingseenheid kunnen verbonden worden aan de lussen voor automatische 

herkenning met het oog op de activering van de opening van de doorgang.  

De “Connector” bepaalt het aantal ingangen en kan waarden van 1 tot 4 aannemen; de “Positionering in het 

gebied” bepaalt de richting ten opzichte van het gebied dat de lus moet controleren (inkomend of uitgaand), 

zoals weergegeven in Afbeelding 102. Aan iedere doorgang kunnen 1 of 2 ingangen (Afbeelding 103 en 

Afbeelding 104) worden gekoppeld, wat de mogelijkheid biedt om de aanwezigheid van gebruikers in het 

gebied te bepalen. 

Zodra de ingang aan de doorgang is gekoppeld en het veld “Activering uitgang” is geactiveerd, configureert 

u de bedrijfsmodus aangepast aan de rij “Bedrijfsmodus” (NO of NC). 

De 4 ingangen worden al in de fabriek ingesteld en zijn opgenomen in de lijst “Apparaten  Niet-

geconfigureerd” (Afbeelding 105). 

  

Afbeelding 102: Menu voor het invoeren van een nieuw “ingangs”-apparaat 

 

  

Afbeelding 103: Doorgang met 1 lus  

 

Afbeelding 104: doorgang met 2 lussen 
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Afbeelding 105: Niet-geconfigureerde apparaten 

  



NicePass - Configuraties 

Pagina 86 van 104 

C. Uitgangsapparaten 

De uitgangen met potentiaalvrij contact kunnen automatiseringen van derden of elektrische sloten via relais 

van 10 A controleren (Afbeelding 106). Om het werk van de installateur te vergemakkelijken, zijn 

standaarddoorgangen met de desbetreffende gekoppelde uitgangen gecreëerd (Afbeelding 107). 

 

Afbeelding 106: Menu voor het invoeren van een nieuw “uitgangs”-apparaat 

 

NAAM DOORGANG UITGANGEN Beschrijving 

Passage1 Motor Nice T4 gr.0 adr.3 Automatisering Nice op BusT4 

Passage2 Motor Nice T4 gr.1 adr.3 Automatisering Nice op BusT4 

Passage3 OUTPUT1 Uitgang met potentiaalvrij contact 

Passage4 OUTPUT2 Uitgang met potentiaalvrij contact 

Passage5 OUTPUT3 Uitgang met potentiaalvrij contact 

Passage6 OUTPUT4 Uitgang met potentiaalvrij contact 

Afbeelding 107: Uitgangsapparaten gekoppeld aan standaarddoorgangen 
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D. Wiegand-apparaten 

Wiegand-ingangen worden gebruikt voor de aansluiting van apparaten van derden die over de Wiegand-

communicatie-interface beschikken. Op één doorgang kunnen één of meer apparaten worden aangesloten. 

Verder is het ook mogelijk om de uitgang van het Wiegand-apparaat te configureren zodat deze algemeen 

overeenstemt met het video- of audiosignaal (Afbeelding 108). 

Om het de installateur makkelijker te maken, zijn standaarddoorgangen met de desbetreffende gekoppelde 

uitgangen gecreëerd (Afbeelding 109). 

 

Afbeelding 108: Menu voor het invoeren van een nieuw Wiegand-apparaat 

 

NAAM DOORGANG Wiegand-apparaten Uitgang Wiegand-apparaat 

Passage1   

Passage2   

Passage3 WIEGAND1 WIEGAND1OUT 

Passage4 WIEGAND2 WIEGAND2OUT 

Passage5 WIEGAND3 WIEGAND3OUT 

Passage6 WIEGAND4 WIEGAND4OUT 

Afbeelding 109: Wiegand-apparaten gekoppeld aan standaarddoorgangen 
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E. Nice-bewegingsapparaten 

Het Nice-bewegingsapparaat bestaat uit de motor die op de NicePass is aangesloten via BusT4. 

Om een nieuw apparaat te creëren dat op BusT4 is aangesloten, moet u de groep en het adres instellen 

(Afbeelding 110) of de BusT4 aftasten om de aangesloten apparatuur automatisch te herkennen door op de 

knop “Zoeken” te drukken (Afbeelding 112). 

Om het de installateur makkelijker te maken, zijn standaarddoorgangen met de desbetreffende Nice-

bewegingsapparaten gecreëerd (Afbeelding 111). 

 

Afbeelding 110: Menu voor het invoeren van een nieuw Nice-motorapparaat op BusT4 

 

NAAM DOORGANG UITGANGEN Beschrijving 

Passage1 Motor Nice T4 gr.0 adr.3 Automatisering Nice op BusT4 

Passage2 Motor Nice T4 gr.1 adr.3 Automatisering Nice op BusT4 

Passage3 OUTPUT1 Uitgang met potentiaalvrij contact 

Passage4 OUTPUT2 Uitgang met potentiaalvrij contact 

Passage5 OUTPUT3 Uitgang met potentiaalvrij contact 

Passage6 OUTPUT4 Uitgang met potentiaalvrij contact 

Afbeelding 111: Uitgangsapparaten gekoppeld aan standaarddoorgangen 
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Afbeelding 112: Niet-geconfigureerde apparaten zoeken via menu 
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F. Radiogestuurde Nice-ontvangers 

De radiogestuurde Nice-ontvanger bestaat uit OXI of OX4T radio-ontvangers die op de NicePass zijn 

aangesloten via BusT4. 

Om een nieuw apparaat te creëren dat op BusT4 is aangesloten, moet u de groep en het adres instellen 

(Afbeelding 113) of de BusT4 aftasten om de aangesloten apparatuur automatisch te herkennen door op de 

knop “Zoeken” te drukken (Afbeelding 112). 

De velden voor het wachtwoord installateur en wachtwoord installatie, alsook het veld voor de 

sleutelvervalsing zijn facultatief. Indien de installateur voor elke individuele Nice radio-ontvanger een 

ander wachtwoord wil instellen (Afbeelding 113), raden we aan de bovenvermelde waarden in de algemene 

instellingen in te voeren, die als volgt worden verwerkt (Afbeelding 124). 

 

Afbeelding 113: Menu nieuw apparaat “Nice T4-ontvanger” 

De Nice OXI en OX4T radio-ontvangers kunnen aan de doorgang worden gekoppeld of blijven in de lijst 

“Niet-geconfigureerd” staan. 

Bij algemene installaties blijven de Nice-ontvangers in de lijst “Niet-geconfigureerd” staan. Deze zijn dan 

geschikt voor afstandsbedieningen en kunnen alle bewegingsapparatuur (motor of relais) in de doorgangen 

aansturen.  

Indien u meerdere doorgangen met behulp van één drukknop op de afstandsbediening wilt activeren, moet 

iedere OXI of OX4T ontvanger aan de doorgang gekoppeld zijn, en bovendien mogen de ontvangers zich 

niet binnen het radiobereik bevinden.  
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Door op “Geconfigureerde apparaten” of “Niet-geconfigureerde apparaten” te klikken, krijgt u de lijst van 

de in het systeem gedefinieerde apparaten te zien. Wanneer u op het symbool “i” in de laatste kolom klikt, 

verschijnt het detail van ieder apparaat (Afbeelding 114).  

 

Afbeelding 114: Lijst van apparaten met configuraties 

In het deel “Details apparaat” kan het aanleren van de in de OXI of OX4T opgeslagen codes worden 

geforceerd en kan de herhalingsfunctie op BusT4 worden geconfigureerd. 

Codes aanleren: maakt het aanleren van de in de OXI of OX4T opgeslagen codes mogelijk. Deze functie 

is interessant wanneer u een NicePass in een installatie bestaande uit Nice-automatiseringen installeert en 

u de in de OXI opgeslagen codes wilt gebruiken. Druk op de knop “Aanleren” en controleer of de codes 

correct worden ingelezen via de rubriek “Niet-toegewezen afstandsbedieningen”.  

Configuratie ontvanger: geeft de status van de OXI en OX4T weer en biedt de mogelijkheid om de 

herhalingsfunctie op BusT4 te configureren. Via deze functie kan in een OXI-ontvanger de mogelijkheid 

worden geactiveerd om via de BusT4-kabel de van een radiogestuurde afstandsbediening afkomstige code 

aan de NicePass te verzenden. Als de status “Herhaling” verandert in “Gedeactiveerd” (Afbeelding 115), 

drukt u op de knop “Configureren” om de functie te activeren (Afbeelding 116).  

 

Afbeelding 115: Configuratie ontvanger 1 - Gedeactiveerd 

 

Afbeelding 116: Configuratie ontvanger - Geactiveerd 

Installateur, installatie, sleutelvervalsing: de velden voor het wachtwoord installateur en wachtwoord 

installatie, alsook het veld voor de sleutelvervalsing zijn facultatief. Indien de installateur voor elke 

individuele Nice radio-ontvanger een ander wachtwoord wil instellen (Afbeelding 117), raden we aan de 

bovenvermelde waarden in de algemene instellingen in te voeren, die als volgt worden verwerkt 

(Afbeelding 124). 
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Afbeelding 117: Detail apparaat “Nice T4-ontvanger” 
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G. Lijst geconfigureerde apparaten 

Wanneer u op “Apparaten  Geconfigureerd” klikt, verschijnt de lijst met de geconfigureerde apparaten 

die in de NicePass voorkomen (Afbeelding 118). Wanneer u op de “i” in de laatste kolom klikt, verschijnt 

het detail van ieder apparaat.  

Een apparaat uit de lijst “Geconfigureerde apparaten” (Afbeelding 118) kan door een doorgang worden 

vervangen door op de knop “i” te drukken en in het dropdownmenu de doorgang “NULL” te selecteren 

(Afbeelding 119). 

 
Afbeelding 118: Lijst van de geconfigureerde apparaten 

 
Afbeelding 119: Deselectie doorgang uit details apparaat 

  



NicePass - Configuraties 

Pagina 94 van 104 

H. Lijst niet-geconfigureerde apparaten 

De menu-items “Nieuw apparaat” en “Niet-geconfigureerd” worden niet weergegeven indien toegang werd 

verkregen via het profiel “Beheerder”. 

Hebt u daarentegen op “Apparaten  Niet-geconfigureerd” geklikt, dan verschijnt de lijst van de apparaten 

waaraan de desbetreffende doorgang nog niet is gekoppeld. Aangezien ze duidelijk nog niet geconfigureerd 

zijn, zijn ze ook nog niet actief en ontbreekt in dit deel dan ook de overeenstemmende kolom.   

Een apparaat uit de lijst “Niet-geconfigureerde apparaten” (Afbeelding 120) kan aan een doorgang worden 

gekoppeld door op de detailknop “i” te drukken en in het dropdownmenu de doorgang te selecteren 

(Afbeelding 121). 

 

Afbeelding 120: Lijst van de niet-geconfigureerde apparaten 

 

Afbeelding 121: Selectie doorgang in details apparaat 
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Algemene instellingen 

Wanneer u klikt op de knop die wordt weergegeven in Afbeelding 122, krijgt u de algemene instellingen te 

zien; hier krijgt u informatie over het systeem, kunt u diverse parameters instellen en de firmware updaten 

naar de meest recente door Nice gereleasde versie. Merk op dat het wijzigen van deze parameters 

afhankelijk is van het initiële toegangstype (profiel Beheerder of Installateur); dus naargelang van het 

toegangstype is het mogelijk dat niet alle parameters gewijzigd kunnen worden.  

Bij het openen van de algemene instellingen krijgt u de rubriek “Systeemgegevens” te zien, die gegevens 

bevat die niet gewijzigd kunnen worden. In de rubrieken “Datum en tijd” en “Certificaten en 

wachtwoorden” (weergegeven in Afbeelding 123 en Afbeelding 124) kunt u vastleggen op welke manier u 

datum en tijd, alsook de certificaten voor de OXI en de wachtwoorden van de afstandsbedieningen wilt 

bijwerken. Merk op dat de OXI steeds hetzelfde certificaat moet hebben als de afstandsbedieningen om 

beheerd te kunnen worden. 

 
Afbeelding 122: Algemene instellingen 
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Systeemgegevens 

De gegevens in dit deel omvatten de ondubbelzinnige identificator van de besturingseenheid, de datum en 

tijd, de netwerkconfiguratie en het adres van de Nice-portaalsite. 

Datum en tijd 

De datum en tijd kunnen zowel automatisch als handmatig worden bijgewerkt. Het standaard 

bijwerkingstype is ingesteld op Automatisch en werkt alleen als de besturingseenheid via een router online 

verbonden is. Als de besturingseenheid niet op het net is aangesloten, moet de datum handmatig worden 

ingesteld. 

 

 

Afbeelding 123: Instellingen datum en tijd 
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Certificaten en wachtwoorden 

Door de “wachtwoorden  van de afstandsbedieningen” te configureren, kunnen voor alle ontvangers in het 

systeem algemene wachtwoorden worden gekozen (Afbeelding 124). 

De volgende parameters worden beheerd: wachtwoord installateur, wachtwoord installatie en 

sleutelvervalsing.  

Zodra de systeemwachtwoorden zijn ingesteld, moeten de afstandsbedieningen met dezelfde wachtwoorden 

worden geconfigureerd. Gebeurt dat niet, dan zullen de afstandsbedieningen niet herkend worden. 

De certificaten zijn codes waarmee de afstandsbedieningen gedupliceerd kunnen worden. De procedure 

voor het dupliceren van afstandsbedieningen met behulp van certificaten gaat als volgt: 

• Tijdens de installatie wordt het certificaat in de besturingseenheid geregistreerd en aan de beheerder 

meegedeeld. 

• De gebruiker die een nieuwe afstandsbediening nodig heeft, wendt zich tot de beheerder, die een 

afstandsbediening creëert door het certificaat via OBOX te registreren. Deze handeling voorziet 

geen beheer van de code. 

• Zodra de gebruiker in de buurt komt van de automatiseringen, herkent de besturingseenheid het in 

de nieuwe afstandsbediening geregistreerde certificaat als geldig en wordt een nieuwe gebruiker 

gecreëerd die aan de nieuwe afstandsbediening gekoppeld wordt via dezelfde inloggegevens van de 

standaardgebruiker. 

 

 

Afbeelding 124: Certificaten voor de OXI en wachtwoorden voor de afstandsbedieningen 
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Hardware en software 

Configuratie van de hardwareparameters en van de logbestanden (Afbeelding 125). 

Hardware 

Wachtwoord toetsenbord: personaliseer de pincode voor toegang via het lokale toetsenbord (default = 

12345). Bij de eerste toegang raden we ten stelligste aan om dit wachtwoord te wijzigen en een eigen 

wachtwoord te creëren.  

Stroom op bus T4  Wanneer op BusT4 apparaten zonder eigen voeding worden aangesloten, kan de 24 V-

voeding van de bus geactiveerd worden (default = Neen). 

Afsluiting BusT4  Laat toe om de afsluiting van de BusT4 toe te voegen (default = Ja). 

De polling van de OXI’s activeren Activeert de vraag aan de OXI’s om de codes van de nieuwe 

afstandsbedieningen in te lezen die in het lokale geheugen zijn opgeslagen (default = Ja). Is noodzakelijk 

wanneer de beheerder de Master-afstandsbediening op enige afstand van de automatiseringen of de 

besturingseenheid wil dupliceren. 

De procedure voor opname van de Master-afstandsbediening moet via het lokale toetsenbord worden 

uitgevoerd. Zie hoofdstuk Configuratie van lokaal toetsenbord. 

Polling-interval  Configureert het interval waarin de vraag aan de OXI’s wordt gesteld (in minuten). 

Beheer noodgeheugen 

De NicePass biedt de mogelijkheid om de codes van de identificatoren op te slaan in een noodgeheugen, 

dat gebruikt wordt wanneer de werking van het systeem verstoord is.  

Automatische bijwerking Activeert de automatische bijwerking (default = Ja). 

Tijdstip van bijwerking  Tijdstip waarop de bijwerking van het geheugen start (default = 4.00 uur). 

Om de bijwerking van het geheugen te forceren, drukt u op de knop “Bijwerken”. Tijdens de bijwerking 

van het geheugen, die enkele minuten in beslag kan nemen, kan de NicePass een vermindering van de 

prestaties vertonen. We raden aan om de instructie voor de bijwerking steeds uit te voeren nadat alle 

gegevens zijn ingevoerd. 

Opties voor het wissen van tijdelijke gegevens in de database 

Wissen van logbestanden (dagen) Via deze parameter kan worden ingesteld hoelang u de logbestanden 

wilt behouden; na de ingevoerde tijdspanne worden de gegevens gewist (standaard: 30). Te wijzigen in 

functie van uw vereisten. 

Wissen van aanwezigheden (uren) Configuratie van de tijdspanne voor het wissen van de oudste 

aanwezigheidsregistraties; na deze tijdspanne gaat het systeem ervan uit dat een gebruiker het gebied 

verlaten heeft (nauwkeurigere bepaling van de aanwezigheden in het gecontroleerde gebied). 
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Afbeelding 125: Instellingen hardware en software  
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Netwerken en portaalsites 

Netwerkinstellingen 

De netwerkinstellingen worden als volgt samengevat (Afbeelding 126): 

Type netwerk  Instelling vast IP-adres (statisch) of dynamisch (DHCP), default = statisch. 

Bij DHCP-configuratie zal het toegekende adres op het display worden weergegeven, bij een statisch adres 

moeten de volgende punten worden geconfigureerd: 

IP-adres  Instelling IP-adres van de besturingseenheid. Default = 192.168.1.100. 

Subnet mask  Instelling van het subnet masker van de besturingseenheid. Default = 255.255.255.0. 

Gateway-adres  Instelling gateway-adres verbonden met de besturingseenheid. Default = 192.168.1.1. 

Algemeen is dit het IP-adres van het WAN van de router. 

DNS Server  Instelling adres van de DNS-dienst. Default = 8.8.8.8. 

Proxy Internet 

Als het netwerk waarop de besturingseenheid is aangesloten, toegang moet verlenen tot een proxy om 

verbinding te kunnen maken met het internet, worden de volgende velden ingevuld. Verder moeten het 

adres en de poort worden aangeleverd door de netbeheerder of door de installateur van de router. 

Adres (IPv4) IPv4-adres van de proxy 

Poort Poort van de proxy 

Gebruiker  

Wachtwoord  

Instellingen toegang tot de portaalsite 

Identificatie NicePass in de cloud Ondubbelzinnig getal (toegekend bij eerste toegang) 

Lokale naam van de NicePass Naam van de personaliseerbare besturingseenheid 

Identificatie van de installateur Naam account installateur 

Identificatie van de beheerder Naam account beheerder 
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Afbeelding 126: Netwerkinstellingen 

 

Merk op dat het netwerktype in de fabriek is ingesteld op Statisch. 

Wanneer de NicePass is aangesloten op een router die deel uitmaakt van de structuur, moet u onthouden 

dat de netbeheerder u, om toegang te krijgen tot het internet, de parameters van de Proxy moet bezorgen.  

Daarenboven, als de router niet-beperkend is of als er voor de internetverbinding een firewall actief is, moet 

het veld Proxy Internet blanco gelaten worden. 
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Bijwerking 

Het laatste deel van de algemene instellingen laat toe om de firmware van de NicePass bij te werken en om 

de fabrieksinstellingen te resetten, indien nodig (Afbeelding 127).  

1. Chronologisch overzicht van de geladen firmware  

2. Vakje dat toelaat om de laatste versie van de firmware te laden: u hoeft hiervoor enkel het bestand 

in het vakje te slepen. 

3. Vakje dat toelaat om het bestand met de laatste versie van de handleidingen te laden: u hoeft 

hiervoor enkel het bestand in het vakje te slepen. 

4. Drukknop voor uitvoering van de back-up van de gegevens. Om de back-up uit te voeren, drukt u 

op de knop “Vraag naar nieuwe back-up” en wacht u tot het nieuwe .gz-bestand in de lijst verschijnt. 

Om dit back-upbestand te downloaden, moet u hierop klikken en wachten tot het bestand 

automatisch via de browser wordt gedownload. 

5. Vakje voor het laden van een eerder opgeslagen archief.  

6. Drukknop voor het resetten van de fabrieksinstellingen. 

 

 

Afbeelding 127: Opties bijwerking firmware 
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Weergave kolommen 

De pagina “Weergave kolommen” is alleen actief wanneer u toegang hebt via het profiel Beheerder. 

Via de instelling van de kolommen kan de weergave van de kolommen in de “Lijst gebruikers” en de “Lijst 

identificatoren” anders worden gepersonaliseerd in functie van het feit of u toegang hebt via pc of 

smartphone (Afbeelding 128). 

 

 

           

                    

Afbeelding 128: Weergave kolommen 

 

 



 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 

                  

           

               

                     

                   


