
• Retten til at bruge den nyeste 

kommercielle software release 

af AEOS Security Management 

Platformen. 

• Du vil altid have den nyeste version 

med nyeste funktionalitet tilgængelig, 

hvilket sikrer, at dit sikkerhedsniveau 

kontinuerligt holdes up-to-date.

ADMINISTRER EN VERDEN I FORANDRING

OPRETHOLD SIKKERHEDSNIVEAUET MED EN
AEOS OPGRADERINGSAFTALE

DET FÅR DU MED EN AEOS 
OPGRADERINGSAFTALE

VIGTIGHEDEN AF EN OPGRADERINGSAFTALE  I FYSISK SIKKERHED

Vælges en AEOS opgraderingsaftale opnår du retten til at bruge den nyeste 
kommercielle software release af AEOS Security Management platformen. Ved altid 
at have den nyeste version med nyeste funktionalitet tilgængelig sikrer du at dit 
sikkerhedsniveau kontinuerligt opretholdes. 

Selv om mange sikringssystemer er IP-baserede, er de ofte stadig lukkede og baseret 
på proprietært hardware, hvilket er paradoksalt, fordi fysiske sikkerhedssystemer 
håndterer store mængder data. Idag fungerer sikringssystemer som en af de helt store 
interne it-systemer hos mange virksomheder.

I IT verdenen er det er helt normalt at opgradere dit system, når en ny webbrowser 
eller et program bliver gjort tilgængelig. Faktisk er det et must for at sikre, at der 
opretholdes en problemfri integration mellem dine virksomheds processer.  
Ligesom i IT, er den åbne sikkerhedsstyringsplatform AEOS baseret på generisk 
hardware. Software bestemmer dens funktionalitet. Når du har den seneste version 
af AEOS Security Management Platforms Software, kan du altid være sikker på at din 
virksomheds sikkerhed ikke vil blive kompromitteret.
 

SOFTWARE BESTEMMER DIN AEOS PLATFORMS ADFÆRD

Hvordan din AEOS Security Management Platform opfører sig bestemmes af softwaren.
Derfor kan du konfigurere (eksisterende) controllere, trådløse låse, kortlæsere, 
videokameraer og andet sikringsudstyr af forskellige mærker til at opføre sig i henhold 
til dine krav. Fordi AEOS er et åbent system, kan du samtidig benytte forskellige 
operativesystemer og databaser.

HVAD KAN EN AEOS OPGRADERINGSAFTALE TILBYDE DIG?

Kompatibilitet der opretholdes under uundgåelige ændringer

Din virksomheds miljø er baseret på en IT-infrastruktur af operativsystemer og 
netværksudstyr. AEOS opgraderingsaftalen sikrer, at den sikringsfunktionalitet, 
du oplever i dag, opretholdes også i lyset af ofte uundgåelige ændringer i din 
virksomheds it-infrastruktur. Ændringer der kan omfatte nye versioner af webbrowsere, 
operativsystemer og databaser.

Bedre anvendelse af ny teknologi

Ny sikkerhedsteknologi lover meget, men kræver opmærksomme teknologipartnere 
for at omfavne alle disse nye muligheder. Nedap forsøger altid at levere opdateringer 
på nye måder, som sikrer at kunderne får det maksimale udbytte af ny teknologi og gør 
dem i stand til at imødekomme de nyeste sikringsudfordringer. 

Brugbarhed, der gør at du får det bedste udbytte

Forbedringer handler ikke kun om nye funktioner og features Det handler i høj grad 
også om at forbedre performance og brugbarheden. Med en opgraderingsaftale sikrer 
du altid at have det sidst nye software tilgængelig, som hele tiden har fokus på at 
optimere brugbarheden for din virksomhed. 
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FORBEDRINGER  AF            
BRUGBARHED I 2013/2014

• Microsoft client og server, Microsoft 

og Oracle database software

• SOAP webservice til realtids 

interaktion med AEOS.

• Java

• OpenSSL

• MySQL

KOMPATIBILITET MED  

• DIP (Device Integration Protocol) til 

integration af tredjepartscontroller 

hardware.

• SOAA (Standard Offline Access 

Application) til at integrere 

tredjepartslåse.

• Software til at integrere tredjeparts 

nøgleskabe (som Traka og Deister).

NYE TEKNOLOGIER  
INTRODUCERET I 2012/2013

• Til at øge effektiviteten af 

sikringsprocesser, som eksempelvis at 

udstede et kort, har Nedap forbedret 

AEOS’ grafiske brugerflade. En 

receptionist skal nu kun igennem 

4 trin for at udstede et kort, hvilket 

reducerer risikoen for fejl markant. 

• For at sikre du altid vil være i kontrol 

viser AEOS’s Grafiske Alarm Handler 

altid alarmer i realtid i en enkel 

grundplan så du øjeblikkeligt kan 

foretage handlinger i henhold hertil. 

 



ADMINISTRER EN VERDEN I FORANDRING

AEOS OPGRADERINGSAFTALE
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

salg@vitani.com

VIL EN AEOS OPGRADERINGSAFTALE REDUCERE MINE OMKOSNINGER?
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Valget om at indgå en AEOS opgraderingsaftale er altid en mere langsitet 
omkostningseffektiv løsning end at købe opdateringer som de frigives. Typisk udgives 
store opdateringer fire gange årligt.  

HVOR KAN JEG KØBE AEOS OPGRADERINGSAFTALE?

I de fleste tilfælde er AEOS installeret og integreret af en af Vitani’s partnere, hvilket 
betyder at du kun har et kontaktpunkt. AEOS opgraderingsaftalen kan købes hos en 
Vitani partner, der kan tilbyde det som en seperat aftale eller som en del af en service 
og vedligeholdelsesaftale. 
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HENVISNING TIL EN PARTNER?

Kontakt venligst din Vitani partner

VIL DU VIDE MERE?

HVORDAN OPKRÆVES BETALINGEN FOR EN OPGRADERINGSAFTALE?

AEOS opgraderingsaftalen faktureres forud for hvert hele kalenderår med start i januar, 
baseret på den faktiske softwarelicensfil, der er på plads pr. 1. januar. 
I tilfælde af at AEOS opgraderingsaftalen indgåes i løbet af året f.eks. pr. 1-5-20xx, skal 
gebyret for det pågældende år opkræves i perioden 1-5-20xx til 31-12-20xx.

VIL AEOS OPGRADERINGSAFTALE REDUCERE OMKOSTNINGER?

AEOS opgraderingsaftalen indgåes for et kalenderår og vil stillesigende blive fornyet 
hvert år medmindre aftalen annulleres skriftligt senest 2 måneder inden udgangen af 
kalenderåret. 
 
Når en AEOS opgraderingsaftale er annulleret udløber aftalen ved udgangen af 
indeværende kalenderår. Retten til den seneste version udløber ligeledes ved 
udgangen af det pågældende kalenderår. Tjek venligst med din Vitani partner, hvilke 
afbestillingsregler, der gælder for din virksomhed. 

Hvis du vælger at annullere din AEOS opgraderingsaftale kan du fortsat køre din 
nuværende vesion. Den seneste mindre udgivelse af den version du har købt eller 
opgraderet til vil forblive aktiv med din licens. 
De seneste 3 AEOS versioner er supporteret. AEOS versioner ældre end det kan stadig 
anvendes men vil ikke længere modtage support til fejlrettelser, patches osv. 

Det er til enhver tid muligt at genoptage AEOS opgraderingsaftalen. Bemærk venligst 
at det kræves at der opgraderes til den nyeste AEOS version forud for at aftalen kan 
påbegyndes igen. 

JEG HAR ALLEREDE AEOS - KAN JEG STADIG KØBE OPGRADERING?

Hvis du allerede har AEOS, men endnu ikke har købt og indgået en opgraderingsaftale, 
kan en opgraderingsaftale til enhver tid stadig indgås. 

HVORDAN VED JEG HVILKEN VERSION AF AEOS JEG HAR?

Versionsnummeret er angivet i licensdetaljerne under informationer i applikation. 
Kontakt venligst din Vitani partner for yderligere licensdetaljer og forespørgsler.

Kontakt os så henviser vi dig til en af 
vores Vitani partnere.
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