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Begroeting 
 

Hartelijk welkom bij 
 

portier®VISION 
 
De software voor het beheer van sluitsystemen. 
U hebt hiermee gekozen voor een moderne op de toekomst gerichte oplossing. 
 
Om snel vertrouwd te raken met de mogelijkheden van de nieuwe software, volgt 
hier een overzicht, van hoe wij u ondersteunen: 
 

•  Dit handboek geeft informatie over de meeste vragen en werkwijzen. Lees het 
niet zoals u een boek leest! 

 
 Gebruik dit handboek liever als naslagwerk!  

 

•  Naast het handboek kunt u binnen het programma steeds hulp inroepen 
d.m.v. de F1-toets (of via het betreffende symbool). 

 
•  Voor belangrijke vragen kunt u bellen met: 0031 617945312 (eventueel mailbox) 

 

•  Bovendien bieden wij u gratis hulp per e-mail op  
 
                                       support@portier.de. 

 

•  Op  www.portier.de vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ – 
frequently asked questions). 

•  Last but not least kunt u binnen het programma instellen, dat portier® bij 
bestaande internetverbinding naar evt. updates zoekt en u daar automatisch 
over informeert. 
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Wij raden u aan voor het gebruik van onze technische software een duidelijke 
strategie te bepalen. Wij helpen u daar graag bij. Vraag naar onze   
 

Strategiedagen. 
 
 
Bovendien kunt u voor de opleiding ook een 
  

Trainer direct naar uw bedrijf 
 
laten komen. Voor de voorwaarden belt u met +49 700-0-portier (oftewel +49 700-0-
7678437) of stuur een e-mail naar support@portier.de. 
 
 
 
Nu nog een opmerking in ons eigen belang: 
portier®VISION is bedoeld om uw dagelijkse werk te ondersteunen.  
 
U weet zelf echter altijd nauwkeuriger dan wij wat nodig is en hoe portier®VISION nog 
beter zou kunnen helpen. Geef ons alstublieft uw wensen en ideeën door – op die 
manier groeit portier® en alle gebruikers profiteren van uw ideeën. 
 
Wij zien er naar uit om met u van gedachten te wisselen.  
Schrijf ons een e-mail via info@portier.de, in de onderwerpregel het woord: "Idee" 
of gebruik het contactformulier, rechtstreeks vanuit het programma. 
 
Met de beste wensen voor een goede samenwerking en  
alvast hartelijk bedankt 
 
namens het gehele portier® Team 
 
 
 
 
Georg M. Stüer  &  Axel Baruschke 
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Algemene aanwijzingen voor het gebruik: 
 
 
Na succesvolle installatie (zie hieronder) dient u zich aan te melden met 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebruiker:   START 

Wachtwoord:   START 
 
Let op de juiste schrijfwijze. 
Dit houdt in: beide keren alles in hoofdletters. 
 
In portier® kunt u acties met de muis uitvoeren. Met name de rechter muisknop komt 
in portier®VISION vaak goed van pas. Vele acties worden bovendien ondersteund door 
functietoetsen (zogenaamde F-toetsen), bijv. de sleuteluitgifte door F5 of ook door 
toetsencombinaties bijv. Ctrl.+E voor "Bewerken" (ook wel Editen genoemd). Een 
overzicht van alle beschikbare toetsencombinaties vindt u op het eind van het 
handboek. 
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Oriëntering: 
 
Het programmavenster is verdeeld in meerdere zones: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Helemaal bovenin vindt u de menucommando's van "Bestand" tot "Help", daaronder 
de symbolenbalk, die u zichtbaar en onzichtbaar kunt maken, en kunt verschuiven. 
Links vindt u verticaal de navigator. Hier schakelt u tussen de modules en de 
mogelijkheden binnen de modules. Het middelste en tevens grootste deel van het 
beeldscherm is het eigenlijke werkblad van het programma. Helemaal onderin staan 
vervolgens de statusregels met actuele informatie over de gebruiker, Installatie of 
gebouwen alsmede de versie.  
 
 
 
In de navigator vindt u de diverse modules. Op deze wijze hebben wij 
programmafuncties die bij elkaar horen steeds ingedeeld bij een passende module. 
 
 

Module Beheer: 
 
Selectie van de actieve installatie / van het actieve gebouw 
 
Aanmaken van nieuwe installaties en gebouwen 
 
Personeelsbeheer 
 
Sleutelbeheer (individuele en groepssleutels) 
 
Beheer cilinders 
 
Beheer sleutelbossen 
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Module Sleutelmutatie 
 
Uitgifte 
 
Teruggave 
 
Verliesmelding 
 
Defectmelding 
 
Hangende uitgiften (zwevende uitgiften) 

 
 

Module Opvragen 
Gedetailleerd zoeken naar personen 
 
Gedetailleerd zoeken naar sleutels 
 
Gedetailleerd zoeken naar cilinders 
 
Bulkbewerking van exemplaren (bijv. depots) 
 
Gedetailleerde informatie over alle voorafgaande mutaties  
 
 

 
 

Module Bestellingen 
 
Nabestellingen 
 
Installatie-uitbreidingen 
 
Dealerbeheer 
 

 
 
Module Systeem 
Gebruikersbeheer 
 
Rollentoewijzing 
 
Instellingen (customizing, begrip afgeleid van customer=klant) 
 
Depotbeheer 
 
Beheer van tijdzones 
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Module Supervisor 
 
Primair beheer van installaties 
 
Primair beheer van gebouwen 
 
 

 
Deze laatste module ziet u alleen indien u bent aangemeld als supervisor. Alle 
andere gebruikers zien deze module niet. 
 
 
 
 
 
U schakelt tussen de afzonderlijke modules door eenvoudig in de respectievelijke 
modulebenaming te klikken (opschrift). 
 
Aansluitend roept u de gewenste actie ook aan door een keer te klikken op het 
betreffende symbool. Steeds kunt u bijna al deze acties op meerdere manieren ook 
d.m.v. functietoetsen en vanuit andere modules dwars dor elkaar aanroepen. 
 
Daarvoor vindt u op de betreffende plaatsen in het handboek aanwijzingen en tips. 
Een overzicht van alle beschikbare toetsencombinaties vindt u op het eind van het 
handboek. 
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Installaties en gebouwen 
 
In portier®VISION beslist u met het eerste symbool in de module Beheer of u op dat 
moment met een installatie of een gebouw wilt werken. 
 
Enige uitleg hierover: alle sluitinstallaties en overige sluitsystemen worden in 
portier®VISION Installaties genoemd. Dit geldt ook voor elektronische 
toegangssystemen, iedere verzameling bij elkaar behorende sleutels, zoals bijv. van 
vitrines of  hangsloten, en voor speciale sluitingen, zoals bijv. alle elektriciteitskasten 
etc.. U bepaalt zelf hoe welke sluitingen bij elkaar horen. 
 
Normaal gesproken is een "Installatie" een sluitinstallatie met sluitcilinders en 
bijbehorende sleutels, vaak ook functie- c.q. groepssleutels. Moderne sluitinstallaties 
omvatten bovendien transponders en/of mechatronische sleutels. Bijna altijd bestaat 
er een plan, waar welke sleutels sluiten, het zogenaamde sluitplan. 
 
Deze installaties worden in een of meerdere gebouwen ingebouwd. In portier®VISION 
is het mogelijk, "echte" installaties te beheren en hiertoe informatie in te voeren, bijv. 
gebruikersrechten etc., maar ook om gebouwen te beheren. Gebouwen zijn in de 
letterlijke betekenis de huizen die u beheert. Het maakt niet uit welke cilinder uit 
welke installatie hier zijn ingebouwd. 
 
Selecteer een installatie om te bewerken (= actieve installatie), zo maakt het niet 
uit, in welke gebouwen de bijbehorende cilinders zijn te vinden. U heeft toegang tot 
alle cilinders van deze installatie (voor zover u daartoe de rechten heeft). 
Activeer een gebouw (= actief gebouw),zo heeft u toegang tot alle cilinders, die hier 
zijn ingebouwd. Het maakt niet uit van welke installatie en welke fabrikant (voor 
zover u daartoe het recht heeft). Iedere keer dat het programma opnieuw wordt 
gestart is uw laatste selectie - installatie of gebouw  - zoals eerder actief.  
 
Om dit te veranderen, gebruikt u het eerste symbool in het  
menu Beheer.  
 
 
 
Consequenties van het onderscheid dat hier wordt gemaakt 
 
Tijdens het dagelijkse gebruik kunt u gebruikers van het programma rechten voor 
een gebouw toekennen (rollen toewijzen). Daardoor heeft de gebruiker bepaalde 
vastgelegde rechten voor alle sluitingen van alle installaties die in het betreffende 
gebouw zijn ingebouwd. Omgekeerd kunt u een programmagebruiker rechten in een 
installatie toekennen (evenzo rollen toewijzen). Daardoor heeft deze gebruiker op 
alle cilinders van deze installatie vastgelegde rechten. Het maakt daarbij niet uit in 
welke gebouwen daaruit cilinders zijn ingebouwd.  

Gebruikers kunnen dus 
verschillende rollen 

in diverse installaties en gebouwen hebben. 
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Het aanmaken of wijzigen van nieuwe installaties 
 
De supervisor en de beheerder zijn de beide gebruikersrollen, die nieuwe installaties 
en gebouwen mogen aanmaken. (zie hieronder: Rollen en de bijbehorende rechten). 
 
Selecteer in de navigator de module BEHEER -> INSTALLATIES/GEBOUWEN door één 
keer op het betreffende symbool te klikken. In het midden van het beeldscherm toont 
portier®VISION een overzicht van alle reeds aanwezige sluitinstallaties, wanneer u kort 
op "Start zoeken", uiterst rechts klikt. U kunt ook gericht zoeken naar 
aanwezige sluitinstallaties (zie onder "Zoeken". Ook kunt u via het 
symbool direct naar de installatiebewerking springen.  
 

 
 
De eerste keer dat u het programma gebruikt is er alleen de installatie "START", een 
leeg record. Door op deze regel te dubbelklikken opent het objectvenster om juist 
deze installatie te bewerken. 
 

 
 
Opmerking: 
 
In het gehele programma portier®VISION geldt: om een record te bewerken, gegevens 
te wijzigen of toe te voegen, moet het record worden geopend (editen). 
Daartoe klikt u op het symbool met het blad en het potlood, of u gebruikt 
toetsencombinaties Ctrl.+E. 



vanaf versie 3.2  portier®VISION    
 

10 

 
Nu kunt u de gegevens van uw installatie invoeren. Velden die verplicht moeten 
worden ingevuld zijn altijd te herkennen aan de vetgedrukte veldnaam. In het 
installatiesjabloon heeft portier®VISION de verplichte velden Fabrikant en 
Installatienummer nodig om het importeren van data op een later tijdstip correct af te 
kunnen handelen. Wanneer u alle gegevens heeft aangemaakt, klikt u op het 
symbool TERUG en komt u weer in het hoofdsjabloon. Uw gegevens worden daarbij 
automatisch opgeslagen als u de vraag om bevestiging of u alles wilt opslaan hebt 
beantwoord met “Ja”.  
 

 
 
 
 
Wissen van een installatie /een object 
 
Om een installatie te wissen, dubbelklikt u op de Lijstinvoer  
en klikt u op het symbool WISSEN. Hierop volgt  
een vraag om bevestiging: 
 
 

 
 
 
Maar let op:  
Zijn er nog sleutels aan het object toegewezen, dan is wissen niet mogelijk.  
U krijgt hierover een mededeling. 
 

 
 

Inlezen van gegevens uit een bestand / vanaf een andere gegevensdrager. 
 
U kunt de gegevens van bijna alle bekende fabrikanten in portier®VISION inlezen. Bij 
twijfel eerst even bij ons navragen. Een aantal fabrikanten leveren de gegevens in 
een voor portier®VISION geoptimaliseerd formaat (XML-formaat). In alle andere 
gevallen moeten de geleverde gegevens eerst voor portier® worden geprepareerd.  
Voor data in het formaat KWD hebben wij een gratis conversie-tool (=KWDzuXMLS) 
voor u klaar staan. Neem simpelweg contact met ons op. 
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Voor het importeren van aangeleverde gegevens selecteert u het menu-item  
 

SYSTEEM -> GEGEVENSIMPORT -> PORTIER XML INTERFACE 
 

 
 
Het importvenster verschijnt: 
 

 
 
 
Zoek nu de directory op waarin zich de te importeren gegevens bevinden. Klik 
daartoe op het uit Windows bekende symbool "Map"  en selecteer het 
aangeleverde bestand door erop te dubbelklikken. portier®VISION toont ter controle 
het pad en de bestandsnaam: 
 

 
 

Start vervolgens het importeren door te klikken op het symbool . 
portier®VISION controleert nu de gegevens en bepaalt een protocol.  
Evt. te verwachten fouten worden aangegeven voordat de gegevens worden 
opgeslagen. 
 

Door het opslaan  worden de gegevens vervolgens definitief overgenomen. Tot 
dan kunt u op ieder gewenst moment de actie afbreken via . Met het pijltje Terug 

 verlaat u het importvenster. 
 
Uw gegevens zijn nu ingelezen en zijn onmiddellijk beschikbaar. Wordt door het 
inlezen een volledig nieuwe installatie aangemaakt, dan moet portier® eerst opnieuw 
worden gestart. 
 
 
 
Opmerking:  
 
Bij grote installaties kan dit proces over het algemeen een tijd duren.  
Direct daarna staan dan de gegevens tot uw beschikking voor de verdere 
werkzaamheden.  
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LET OP:  
Alle klanten, die van versie 2.1.x door middel van een update naar de nieuwe 3.1.x 
overstappen, kunnen bij het importeren van gegevens met het nieuwe dataformaat 
XML een nieuw venster aantreffen. Met alle participerende fabrikanten is sinds de 
datavariant XML overeengekomen dat ieder record een volkomen individueel 
kenteken heeft. Zo voorkomen wij dat bij dubbele importen alsmede bij naleveringen 
records per ongeluk dubbel worden aangemaakt. 
Bij onze update-klanten staan er nu al gegevens in het bestand, die deze kentekens 
nog niet hebben. Bij de eerstvolgende levering van gegevens bij een reeds bestaand 
sluitsysteem worden ook alle "oude gegevens" achteraf voorzien van deze 
kentekens. Bij alle sleutels is dit probleemloos mogelijk via het eenduidige 
sleutelnummer. Het kan echter voorkomen dat er bij een sluiting diverse ook qua 
constructie gelijke cilinders zijn, die ons importprogramma niet eenduidig kan 
toewijzen.  
 
Voorbeeld:  
In het beschreven geval kan het daardoor gebeuren dat bij de levering van gegevens  
3 cilinders met het sluitingsnummer BB voorkomen, die allemaal de afmetingen 
30/30 hebben en dezelfde kleur vertonen. 
In het bij u aanwezige gegevensbestand zijn er ook 3 cilinders met het 
sluitingsnummer BB aanwezig, die qua constructie ook gelijk zijn. 
In zo'n geval verschijnt een dialoogvenster, dat bovenin het record uit de levering 
aangeeft en in onderin in een tabel alle cilinders uit uw aanwezige gegevensbestand. 
U als beheerder van de installatie ziet nu, welke aanwezige cilinder bij de boven 
beschreven cilinder past en klikt dan simpelweg dubbel op de betreffende regel 
(vaak helpt de benaming van het vertrek daarbij). 
 

 
Dit dialoogvenster kunt u afwerken of op ieder moment onderbreken om later op 
precies dezelfde plaats weer verder te werken. Na een volledige import hebben 
vervolgens alle gegevens een kenteken en wordt deze dialoog niet meer afgebeeld.
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Cilinders en het beheer ervan 
 
Selecteer in de navigator de module Beheer en daar de knop Cilinders. U krijgt 
rechts in het werkvenster het cilinderbeheervenster. In het bovenste gedeelte ziet u 
de mogelijkheid om cilinders te zoeken. In het onderste deel worden alle aanwezige 
cilinders in weergegeven in de vorm van een lijst. 
 

 
 
Let op 
Normalerwijze is deze lijst leeg (zie afbeelding), aangezien de gegevens op de 
server worden onderhouden en deze alleen bij het oproepen ervan worden 
opgehaald en getoond. Daardoor behoudt portier®VISION zijn snelheid. Het maakt niet 
uit of u nu met 500 of met meer dan 200.000 cilinders werkt. 
 

De sluiting 
 
Een cilinder en de bijbehorende sleutel vormen samen de sluiting. Aan elke cilinder 
is normaal gesproken een losse sleutel toegewezen. Deze toewijzing gebeurt op 
sleutelnummer (vaak ook slot- en sleutelnummer of sluitingsnummer genaamd). 
 

Iedere cilinder heeft daardoor één eenduidig sleutelnummer! 
 
In portier®VISION beheren wij sleutel en cilinders gescheiden. Daarom is bij sleutels 
en cilinders een sleutelnummer beslist noodzakelijk. Alleen zo kan het programma 
de juiste sleutel ook aan de juiste cilinder toewijzen. Ook de definitie, welke 
groepssleutel welke sleutel sluit, volgt uit het sleutelnummer. Dit betekent dat ook 
wanneer een cilinder zonder individuele sleutel werd geleverd, het sleutelnummer 
eenduidig bepaalt hoe deze cilinder sluit. Zo kunnen meerdere cilinders die qua 
constructie van elkaar verschillen (bijv. lengte, type) dezelfde sleutel hebben en 
daarmee hetzelfde sleutel-/sluitingsnummer.  
 

In portier®VISION heeft echter altijd iedere cilinder een eigen record! 
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Het cilindersjabloon 
 
Wanneer u een cilinder in detail wilt bekijken, dubbelklik er dan op in de lijst. Het 
cilindersjabloon wordt nu geopend. 
 

 
 
De meeste velden spreken voor zich. Bij een import zorgt de interface voor de juiste 
interface voor de correcte toewijzing. Let u a.u.b. op: 
 

o Het veld positie heeft alleen invloed op de weergave van het sluitplan. 
o Staat in het veld Inbouwstatus "Op voorraad", dan worden de velden "Ruimte-

nummer" en "Benaming vertrek" gewist. 
o Het veld "Gebouw" moet zorgvuldig worden ingevuld. Alleen via dit veld 

worden de rollen en daarmee de rechten gestuurd! 
(zie daartoe ook: Cilinders aan gebouwen toewijzen, hierna) 

o Het veld Voorkeuze wordt bij nabestellingen uitgelezen. 
 
In de paragraaf SLEUTEL BIJ CILINDER  
 
 
Bij een aantal velden treft u rechts een kleine driehoek aan. Deze velden kunt u 
vullen met al bestaande gegevens. Kijk daarvoor in het hoofdstuk  
Snel werken: Keuzevelden gebruiken! 
 
Later kan op alle gegevens in de velden worden gezocht! 
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De tabs en hun betekenis 
 
In het cilindersjabloon vindt u de zogenaamde tabs, die achter elkaar zijn 
gerangschikt. Daarachter staat meer informatie verstopt. Via de tab maakt u deze 
informatie zichtbaar. 
 

 
 
 
De eerste tab Sjabloon heeft het opschrift INBOUWGEGEVENS en staat normaliter 
vooraan, zodat dit tabblad onmiddellijk zichtbaar is. 
 
De tab VOLGENDE SLEUTELS SLUITEN toont in een oogopslag welke andere sleutels 
deze cilinder sluiten. Dat kunnen groepssleutel zijn maar ook andere individuele 
sleutels (bijv. bij centraal- meesluitingen, zie hieronder). 
 
De tab VOLGENDE PERSONEN HEBBEN TOEGANG toont u in een oogopslag wie op dat 
moment al deze cilinders kan sluiten, met welke sleutel en sinds wanneer. 
 
De tab VOLGENDE PERSONEN HADDEN TOEGANG toont u, wie ooit met welke sleutel 
toegang had alsmede verdere gegevens over uitgifte en retourname van de 
gebruikte sleutels. 
 
De tab CILINDERGESCHIEDENIS toont alle inbouwlocaties uit het verleden van deze 
cilinder (niet de actuele inbouwlocatie). 
 
Om het cilindersjabloon weer te verlaten, klikt u op Opslaan en slaat u uw 
wijzigingen op of u klikt direct op Terug. portier®VISION merkt of u iets heeft gewijzigd 
en vraagt u nadrukkelijk of u wilt opslaan. 
 
 
 
Het aanmaken van nieuwe cilinders 
 
Om een nieuwe sluiting (cilinder en sleutel, zie hierna) aan te maken, klikt u 
in de cilinderlijst (cilinderoverzicht) op het symbool "toevoegen". Vul 
vervolgens de velden in. Hoe nauwkeuriger u hier te werk gaat, des te meer 
zoek- en beheermogelijkheden u later zult hebben. 
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In de zone sleutel bij cilinder moet u zeer zorgvuldig te werk gaan. Via de 
sleutelnummers wordt het sluitgedrag van de cilinder bepaald. Het veld aantal maakt 
het portier®VISION mogelijk, net zoveel sleutelexemplaren automatisch aan te maken. 
Ook wanneer de cilinders zonder sleutel werden geleverd, vult u deze velden correct 
in. U stelt dan alleen de voorraad in op 0. 
In het veld minimale voorraad kunt u vastleggen, vanaf welke minimale hoeveelheid 
beschikbare sleutels portier® u bij een uitgifte moet waarschuwen. 
 
 
 
 
 
Cilinders aan gebouwen toewijzen 
 
Naast de mogelijkheid om een cilinder direct in zijn sjabloon aan 
een bepaald gebouw toe te wijzen, kunt u ook meerdere cilinders of 
zelfs alle cilinders van een installatie aan een bepaald gebouw 
toewijzen. Kies daartoe het menucommando: EXTRA->CILINDERS IN 
GEBOUWEN MUTEREN 
 
 

 
 
Er opent zich een dialoogvenster: 
 

 
 
 
 
U ziet de actuele installatie, die u ook kunt veranderen. U ziet daarnaast het 
"Doelgebouw", dat u eveneens kunt selecteren. In de lijst ziet u voortdurend in welke 
gebouwen tot nu al cilinders uit deze installatie zijn ingebouwd.  
 
Via de tabs "Cilinder bij installatie" kunt u 
naar een filterzone schakelen, om alleen 
bepaalde cilinders te muteren, bijv. alle 
cilinders die "op voorraad zijn". 
 
Wis tenslotte de toewijzing voor, hetzij de gefilterde cilinders via het 
symbool Afzonderlijke cilinders,  
 
 
hetzij voor alle cilinders van de installatie via het symbool. 
Klaar. 
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Het bewerken van voorhanden cilinders 
 
 
In de lijst van weergegeven cilinders moet u simpelweg dubbelklikken op de 
gewenste cilinder. Of u selecteert deze met een enkele klik met de linker muisknop 
en klikt dan in de werkbalk op de knop  
BEWERKEN.  
 
Opmerking: 
In geval van een groot aantal cilinders zult u uw cilinder maar moeilijk in de lijst 
kunnen vinden. Daarvoor moet u de zoekfuncties gebruiken. 
 
Wanneer u in het cilindersjabloon bent, schakelt u door een klik op het 
bewerkingssymbool het record vrij, wijzigt u de gegevens naar wens en verlaat u 
het sjabloon. 
 
Op deze wijze worden ook cilinders van de ene inbouwplaats naar de andere 
overgebracht. Eenvoudigweg de nieuwe inbouwlocatie invoeren. 
 
 
 

Cilinders in de CAD-plattegrond 
 
portier®VISION maakt het u mogelijk gebruik te maken van gebouwplattegronden. U 
kent eenmalig de cilinder toe aan  een gebouwplattegrond en portier®VISION vindt 
steeds weer deze plattegrond en inbouwplaats. 
 
Gebruikt u CAD-plattegronden en heeft u de cilinder in een plattegrond verankerd, 
dan kunt u via de knop CAD-plattegrond direct naar de juiste gebouwplattegrond 
schakelen. U ziet in het sjabloon aan de hand van de afbeelding van de CAD-
plattegrond onmiddellijk, of er reeds een plattegrond is toegewezen, want deze 
afbeelding verschijnt alleen bij een opgenomen plattegrond. 
 

       
 

Zonder opgenomen CAD-plattegrond  
is dit vlak leeg. 
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Om een plan op te nemen, deze op te roepen of ook om een cilinder weer uit de 
CAD-plattegrond te wissen maakt u gebruik van de drie CAD-symbolen: 
 

 
 1. 2. 3. 
 

1. Via het eerste symbool kunt u de opgenomen plattegrond oproepen. 
2. Het tweede symbool (met het slot) koppelt de cilinder met een plattegrond. 
3. Het derde symbool wist de toewijzing van de cilinder in de CAD-plattegrond. 

 
In het volgende hoofdstuk CAD-plattegronden wordt behandeld hoe u hiermee om 
moet gaan. 
 
 

 

CAD-plattegronden (gebouwplattegronden) gebruiken 
 

CAD-plattegronden opnemen 
 
portier®VISION biedt u de unieke mogelijkheid iedere gebouwplattegrond met het 
beheerde sluitsysteem te verbinden. 
 
Daarbij worden bijna alle mogelijke 
bestandsindelingen in de weergave ondersteund: 
 
 
Let op: 
Alleen de beiden door alle architecten ondersteunde 
bestandsindelingen uit de zogenaamde AutoCAD-
programma's, DXF en DWG, kunt u gebruiken om 
ook cilinders te verankeren. 
 
 
 
Heeft u gebouwplattegronden opgeslagen, dan kunt u rechtstreeks vanuit de 
plattegrond 

•  sleutels uitgeven 

•  sleutel innemen (retourname) 

•  alle soorten cilinderinformatie krijgen 

•  cilinders inbouwen en ook uitbouwen 

•  cilinders vernietigen 
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Op ieder moment kunt u met één muisklik terug springen naar het beheer. 
Het maakt totaal niet uit hoe groot of hoe klein uw onroerende zaken en daarmee uw 
plattegronden zijn.  
U kunt net zoveel plattegronden voor net zoveel gebouwen en etages opnemen al u 
wilt. 
 

portier®VISION weer altijd precies, 
welker plattegrond bij welke cilinder hoort. 

 
En het allermooiste voor uw dagelijkse werk: de toewijzing van cilinders aan 
bepaalde vertrekken gebeurt letterlijke door middel van drag & drop, d.w.z. u trekt 
een cilinder met de muis op het vertrek waar deze bij hoort: KLAAR! 
 
En nu: hoe neemt u plattegronden op?  
In portier®VISION heeft u twee mogelijkheden: 

•  het algemeen toekennen van een plattegrond aan een installatie (of natuurlijk 
meerdere) 

•  een cilinder aan een plattegrond toewijzen 
 
Alle opgeslagen plattegronden worden direct naar de database van portier®VISION 
gekopieerd en zijn daardoor voor alle gebruikers beschikbaar. 
 
 
Mogelijkheid –1- 
 

U klikt in het hoofdmenu op de knop  en kiest in het venster dat verschijnt het 
bestand dat de plattegrond bevat (bestandsindelingen zie hierboven). Als alternatief 
kunt u ook de toets F2 indrukken of in het menu het commando Extra->CAD 
selecteren. U belandt in het CAD-beheer: 
 

 
 
 
Door één keer dubbelklikken in de lijstinvoer opent u de gewenste CAD-
plattegrond om te bewerken. Om nieuwe CAD-plattegronden op te nemen, 
klikt u op de knop Toevoegen. Kies de gewenste plattegrond. 
 
Na de selectie belandt u direct in de CAD-plattegrondbewerking, waar u meer 
gedetailleerde informatie en aanduidingen kunt opnemen. 
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Ieder nieuw plan wordt aansluitend in de overzichtslijst weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
Mogelijkheid –2-       (in portier®VISION een CAD-plattegrond  toewijzen) 
 
In het cilindersjabloon kiest u het symbool CAD-PLATTEGROND 
koppelen:  
 
De volgende procedure is identiek aan de zojuist beschreven variant 1.  
Pas wanneer de cilinder in het plan is verankerd  (zie hierna.), wordt door het linker  
symbool CAD-PLATTEGROND onmiddellijk ook de bijbehorende, juiste plattegrond 
geopend. 
 
 
 
 
CAD-plattegronden wissen 
 
Roep de betreffende plattegrond op en klik op het symbool Prullenbak. Er 
volgt een vraag om bevestiging: 
 

 
 
Let op: 
Daardoor worden alle evt. toewijzingen van cilinders ook gewist.  
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Cilinders in de CAD-plattegrond verankeren 
 
 
Roep het CAD-plattegrondbeheer op, vanuit het hoofdmenu (ook F2) of vanuit een 
willekeurig cilindersjabloon. Kies door dubbelklikken op de desbetreffende regel de 
plattegrond uit waarin u cilinders wilt verankeren. Zoom in op de plattegrond naar 
een vergroting waarbij u een goed overzicht heeft. Dat gaat het beste met het scroll-
wieltje van de muis maar het kan ook met de symbolen vergrootglas + en 
vergrootglas -. 
 

 
 

 
Beeld dan de lijst met cilinders af op het 
scherm. Daartoe klikt u op het laatste symbool 
uiterst rechts, een boek met een potlood.  
 
Rechts in het beeldscherm verschijnt nu de functie 
"Cilinder zoeken". Zoek nu gericht naar een of 
meerdere cilinders die u wilt verankeren. 
 
 

 
 
De weergegeven cilinders worden dan snel en eenvoudig m.b.v. 
drag & drop in de plattegrond verankerd. Hoe gaat u te werk? 
 
 
Klik op de regel van de gewenste cilinder en sleep, terwijl u de 
muistoets ingedrukt houdt, de muisaanwijzer naar het vertrek 
waar de cilinder aan moet worden toegewezen. Hier laat u de 
muisaanwijzer los. Klaar. 
 
 
 
Het speelt geen rol of u de sluittingsnummers 
midden in het vertrek plaatst, voor een deur, of anderszins, als u een vertrek 
toewijst. Later klikt u eenvoudig op dit sleutelnummer. 
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In die gevallen waarin het cilinderrecord geen waarde in het 
veld Ruimtenummer noch in het veld vertrekaanduiding heeft, 
vraagt portier®VISION naar de benodigde uitbreidingsgegevens. 
Maar ook deze invoer kunt u desgewenst leeg laten.  
 
 
De lettergrootte van de sleutelnummers in de plattegrond kunt u zelf bepalen. Soms 
moet u deze corrigeren. 
 

 
 
Probeer eens welke uit lettergrootte voor uw plattegrond het beste is. Deze geldt 
steeds voor alle verankerde nummers en maakt deze duidelijk zichtbaar. 
 
Opmerking: Bij zeer grote plattegronden is hier voor een deel een factor hoger 
dan 2.000 à 5.000 noodzakelijk.  
 
De lettergrootte moet beslist afgestemd zijn op de plattegrond, zodat de 
sleutelnummers steeds goed zijn te herkennen. Hier twee voorbeelden van een goed 
gekozen lettergrootte.... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
.... en een "slecht" voorbeeld 
 
In deze moeilijk te lezen  
plattegrond zijn de nummers te klein. 
 
 
 
Zoals eerder opgemerkt:  
u kunt met de grootte spelen!  
Probeert u het eens.  
Waarden tussen een factor 25 en 2.500 zijn over het algemeen normaal! 
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Rechtstreeks vanuit de CAD-plattegrond werken 
 
Wanneer u dit zou willen kunt u bijna alle werkzaamheden van uw sluitsysteem ook 
vanuit de plattegrond uitvoeren. Roep de plattegrond op, bijv. met een 
toetsencombinatie F2, Zoeken & Plattegrondkeuze (met dubbelklikken). 
 
Nu zoekt u d.m.v. zoomen (scrollen etc.) de sluiting op waarmee u zou willen 
werken. Is de plattegrondsectie bij bijv. grote plattegronden niet direct zichtbaar, dan 
kunt u de gehele plattegrond met de ingedrukte rechtermuisknop over het 
beeldscherm verschuiven. 
 
Klik vervolgens in het opgezochte sluitingsnummer en u krijgt een 
menu: 
 
Zo belandt u nu rechtstreeks in de betreffende module van 
portier®VISION. Vanuit de module belandt u steeds weer TERUG in de 
geactiveerde plattegrond.  
 
 
 
 
 
 
Werken met gewijzigde plattegronden 
 
Zijn door ombouwwerkzaamheden enz. CAD-plattegronden en gebouwen gewijzigd 
dan kunt u de betreffende plattegrond selecteren en vervolgens via het symbool 
"Toevoegen"  de nieuwe plattegrond laden.  
 
Bij gelijke schaal zijn zo alle bestaande cilindertoewijzingen overgenomen. 
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Cilinderdata als een CSV bestand exporteren en terug importeren 
 
 
Deze mogelijkheid kunt u nu nieuw en alleen in de module „Supervisor“ 
vinden. Deze nieuwe instelling is erg machtig en tegelijkertijd gevaarlijk 
voor het databestand, vandaar de verbinding naar de „Supervisor“. 
 
Via de knop „CSV Zylinderexport“ produceert portier® een bestand met de 
naam  „Zylinder.csv“, waarin alle cilinder uit de nieuw gekozen toelichting 
exporteert worden  
 
Attentie: 
Hebt u actueel een gebouw gekozen dan werkt deze functie niet! 
 
 
 

   
 

portier® voegt het exportbestand in de interne reekssleutel(cilinder-ID) toe, 
die u nooit moet veranderen of wissen.  

Aan de hand van deze sleutel ordent portier® bij het importeren de cilinder weer bij 
de juiste bestandenreeksen. 

 
 
 

 
 
In het CSV bestand kunt u nu alle vlakken bewerken, veranderen, corrigeren en ook 
wissen.  
Alleen het sleutelnummer wordt in geen enkel geval bij de invoer veranderd.  
 
 
Zo kunt u bijvoorbeeld 
 

- De cilinder met een sorteersleutel voorzien 
- De afmetingen van een cilinder, die in oud-bestanden vaak in een vak staan, 

kunnen met de Excel- mogelijkheden (functie LINKS / RECHTS) schoon in de 
vakken buiten- en binnenmaat gekopieerd worden 

- Fouten in de ruimteomschrijving kunnen snel gecorrigeerd worden (soms 
levert de fabrikant in een vak de deurnummer en de ruimteomschrijving). 
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Als u de CSV bestand opgeslagen heeft (per-se weer als CSV bevestigen), kunt u dit 
veranderde bestand weer inlezen. 
 
 

 
 
 
 
Let op: Als de bestand Cilinder.CSV nog geopend is, krijgt u een EA foutmelding: 
 
 
 

 
 
 
 

Sluit in dit geval eerst de Excel-Tabel (CSV). 
portier® controleert bij de import of de cilinder-ID aanwezig is en overschrijft de 
Databestand met de bestanden uit de CVS Tabel (met uitzondering van de 
sleutelnummer). 
 
 
 
 
 
 
LET OP: 
Hebt u de cilinder-ID veranderd of gewist, wordt deze bestandenreeks genegeerd. 
Hebt u de cilinder-ID dubbel (door bijvoorbeeld te kopiëren), dan worden de 
bestanden van de tweede reeks overgenomen. 
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Sleutels en het beheer ervan 
 
 
Klik in de navigator op de module BEHEER en op het symbool SLEUTELS. Als 
alternatief kunt u gebruik maken van het kleine 
sleutelsymbool onder de menubalk of de 
toetsencombinatie Ctrl .+S. 
 
 
 
U krijgt in het rechter deel van het werkvenster het onderdeel Sleutelbeheer. Zoals in 
alle andere vensters van de module Beheer vindt u boven weer de 
zoekmogelijkheid.  
 

 
 
 
In het hoofdonderdeel van het venster ziet u een lijst van alle aanwezige sleutels 
(normaliter leeg omdat de gegevens op de server worden beheerd en alleen na het 
Opvragen ervan worden opgehaald en weergegeven). portier® maakt bij het 
weergeven van deze lijst geen onderscheid tussen individuele en groepssleutels.  
 
Op elk moment kunt u door te klikken in de opschriften van de kolommen de lijst 
opnieuw sorteren. Een klik in het opschrift Sleutelnummer sorteert de sleutels in 
oplopende volgorde, een tweede klik sorteert de sleutels in aflopende volgorde naar 
sleutelnummers. 

 
 



portier®VISION   vanaf versie 3.2 

   27 

Het aanmaken van nieuwe sleutels 
 
Individuele sleutels zijn altijd onderdeel van een sluiting en daarom alleen via het 
cilindersjabloon aan te maken (zie hierna). Zou u de sleutel willen toevoegen, dan 
kunt u dat alleen doen via "Nabestelllingen". Alleen de systeembeheerder kan 
voorraden handmatig wijzigen. Hij kan de totaalvoorraad hoger instellen en portier® 
maakt overeenkomstig nieuwe exemplaren aan. Of hij kan exemplaren in het 
exemplaarbeheer toevoegen. portier® corrigeert dan onmiddellijk de totaalvoorraad 
alsmede alle andere betrokken voorraadvelden. 
 
 
Om groepssleutels nieuw aan te maken, klikt u op het symbool TOEVOEGEN, 
waarop u het detailsjabloon voor sleutels krijgt. 
 

 
 

Het groepssleutelsjabloon 
 
 
 
Het juiste sleutelnummer vindt u altijd in het sluitplan. De beschrijving en de 
sleutelnaam kunt u vrij kiezen. Via het veld Positie in het sluitplan kunt u invloed 
uitoefenen op de volgorde, waarin de groepssleutels in de sluitplankolommen 
verschijnen. Bij Sleutelsoort legt u vast of het gaat om een groepssleutel of dat u in 
het verdere verloop een gelijksluiting wilt definiëren. Zoals gezegd worden 
individuele sleutels via het cilindersjabloon aangemaakt. (zie ook het hoofdstuk 
sluitsysteem). Leg vervolgens nog vast of het bij dit type sleutel gaat om een 
mechanische, een elektronische of een gecombineerde (elektromechanisch) sluiting. 
Bij sleutelvoorraden bepaalt u eerst hoeveel exemplaren er in totaal aanwezig zijn. In 
het derde vakje kunt u een minimum aantal beschikbare exemplaren vastleggen. 
Met dit minimum aantal wordt bij de sleuteluitgifte rekening gehouden. Indien het 
minimum aantal wordt bereikt, krijgt u een waarschuwing. De resterende vakjes 
worden in de loop van het gebruik door het programma ingevuld en kunnen in 
principe niet door u worden veranderd. De andere velden in het sleutelsjabloon zijn 
voor het doen van bestellingen en voor de beveiliging (zie hierna). 
 
Bevestig uw invoer met de knop OPSLAAN of klik direct op TERUG en beantwoord de 
daaropvolgende vraag om op te slaan met "Ja".  
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Sleutel bewerken 
 
De nieuw vastgelegde sleutel duikt nu op in de lijst van de sleutels. Om eenmaal 
vastgelegde sleutels te wijzigen, zoekt u de sleutel in de lijst, klikt er dubbel op en 
komt zo in het bewerkingsvenster terecht. Nu schakelt u naar de 
bewerkingsmodus door op het symbool te klikken of u drukt de toetsen 
Ctrl.+E tegelijkertijd in. Sla uw wijzigingen op. 
 
 
 
Exemplaren bewerken 
 
In portier®VISION kunt u ieder afzonderlijk exemplaar van een sluiting separaat 
bewerken. Schakel daartoe naar de Exemplaarbewerking via het symbool.  
Hier kunt u bijv. speciale nummers en aanduidingen aanmaken maar ook 
individuele exemplaren in andere depots opslaan. 
 

 
 
 
Het is evenwel ook mogelijk dat bij gecombineerde sleutels met geïntegreerde 
transponder door de fabrikant reeds het transpondernummer in het veld 
Exemplaarnaam is aangemaakt. 
 
 

Sleutelsjabloon De tabs en hun betekenis 
 
Achter de tab "Bijbehorende cilinder" ziet u onmiddellijk welke cilinders allemaal bij 
deze sluiting behoren, wat voor soort cilinders dat zijn en waar ze zijn ingebouwd. 
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De tab Exemplaaroverzicht toont snel details bij iedere afzonderlijke sleutel van deze 
sluiting (zie ook Exemplaarbewerking, hierna) 
 

 
 
 
 
De tab "wordt gesloten door" vervangt het zichtbaar maken van het sluitplan. 
 

 
 
 
 
De tab "sluit ook in" vervangt net zo het zoeken in het sluitplan. Hier krijgt u 
informatie in de andere richting, oftewel waar deze sleutel zelf ook nog sluit. Bij een 
aantal fabrikanten wordt deze andere cilinder centraal- of meesluiting genoemd. 
 

 
 
 
 
Onder de tab Sleutelhouders vindt u alle personen die deze sleutel op dat moment 
hebben, sinds wanneer en via wie. 
 

 
 
 
 
Onder de tab Historie (Geschiedenis) vindt u alle sleuteldragers, die een 
sleutelexemplaar ooit een keer bezaten, welke dat was, van wanneer tot wanneer en 
via wie. 
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Defecte sleutels of sleutels vernietigen 
 
 
Bovenaan in het menu sleutelsjabloon bevindt zich het item 
EXEMPLAREN.  
Een klik op dit symbool opent het exemplarenbeheer met het overzicht 
van alle individuele sleutels voor deze sluiting. 
 

 
 
 
Markeer het te vernietigen / defecte exemplaar en selecteer Ctrl.+E of het symbool 
BEWERKEN. Leg nu vast wat er met dit exemplaar aan de hand is. 
 

 
 
Sla uw wijziging op en verlaat het venster met TERUG.  
portier®VISION corrigeert zelf het aantal beschikbare sleutels. 
 

 
 
Alternatief kunt u sleutels ook direct bij de retourname als DEFECT invoeren. 
Daartoe kiest u onder BEHEER -> SLEUTELMUTATIE in plaats van retourname het item 
DEFECT (voor details zie hierna, sleutelmutaties). 
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Sleutelbossen aanleggen 
 
 
In portier®VISION kunt u met sleutelbossen werken. Om een sleutelbos aan te leggen 
 

 kiest u in het hoofdmenu van portier® het commando bewerken of 
 druk op Ctrl. + B of 
 klik in de module Beheer op het symbool sleutelbos.  

 
De lijst voor het overzicht van aanwezige sleutelbossen wordt geopend. Om een 
nieuwe sleutelbos toe te voegen kiest u het betreffende symbool TOEVOEGEN waarop 
u het sjabloon voor sleutelbossen krijgt. 
 

 
 
 
Wijs voor deze nieuwe bos een nummer toe en een naam resp. een beschrijving. Vul 
de rest van de velden in naar behoefte.  
 
Nu moet u aan deze nieuw vastgelegde sleutelbos ook sleutels 
toewijzen. Via de beiden symbolen kunt u sleutels toevoegen of ook 
weer wissen. 
 
 
U kunt sleutels uit verschillende sluitsystemen aan de sleutelbos vastmaken. 

 
Sla uw nieuwe sleutelbos op en schakel met TERUG weer terug naar het 
hoofdsjabloon. De nieuw aangemaakte bos staat in de lijst van sleutelbossen. 
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Groepssleutel 
 
 
Groepssleutel (ook functiesleutels genoemd) worden in portier®VISION net ze 
behandeld als individuele sleutels. Er is ook een Exemplaarbeheer en bijna identieke 
sjablonen.  
 
Waar groepssleutels sluiten wordt eerst door het sluitplan gedefinieerd (zie hierna). 
Men noemt dit ook "functies toewijzen". In portier®VISION kunt u dit zelf in het sluitplan 
doen. Dat heeft echter alleen zin wanneer u de gegevens van uw installatie zelf heeft 
aangemaakt. Werden de gegevens - zoals in de meeste gevallen - ingelezen, dan 
zijn de functies eveneens mee ingelezen. Het sluitplan is dan al klaar. 
 
Waar zo'n groepssleutel overal sluit, ziet u in portier®VISION het snelst achter de tab 
SLUIT OOK. 
 

 
 
Hier worden alle sluitingen vermeld die door deze groepssleutel kunnen worden 
gesloten. 
 
 

Transponder 
 
Steeds vaker worden in sluitsystemen ook elektronische mogelijkheden toegepast.  
Zo zijn er installaties waarbij in plaats van sleutels transponders worden toegepast. 
Waar en ook wanneer deze transponders sluiten wordt in bijbehorende software 
geprogrammeerd. Regelmatig hebben zulke transponders een uniek nummer. 
Daardoor kunnen deze in portier®VISION worden beheerd. 
 
Hoe maak ik transponders aan? 
 
Maak een nieuw sluitsysteem aan. Naam bijv. Transponderinstallatie. De 
transponders maakt u aan als groepssleutel. U kunt zo nodig (CAD-plattegronden) 
de elektronische cilinder met sleutelbestand =0 aanmaken maar dan heeft u in ieder 
geval per cilinder een eigen sluitingsnummer nodig. Via dit sleutelnummer bepaalt u 
dan in het sluitplan, waar welke transponder sluit (zie hierna). Zo kan portier®VISION 
steeds de juiste antwoorden geven op uw vragen. 
 
Transponder als opzetstuk op mechanische sleutels. Voer het unieke nummer van 
het transponderdeksel in het veld EXEMPLAARNUMMER SPECIALE AANDUIDING in (zie 
hierboven, sleutels en het beheer ervan). 
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Personeelsbeheer 
 
 
Klikt u in het menu BEHEER op de knop PERSONEEL dan u krijgt rechts het 
personeelsbeheer. In het bovenste veld verschijnt het u bekende zoekvenster (zie 
Zoeken), daaronder ziet u de lijst van voorhanden personen (normaliter leeg, omdat 
de gegevens op de server worden beheerd en alleen bij het Opvragen ervan worden 
opgevraagd en weergegeven). 

 

Personeel (=sleuteldrager) aanmaken 
Om een nieuwe persoon vast te leggen, klikt u op de knop TOEVOEGEN en vult u het 
detailvenster Personeel in. 
 

 
 
 
Er zijn geen verplichte velden bij portier®, u dient echter ten minste in het veld Naam 
–1– in de familienaam in te vullen. Hoe u de velden invult, moet u als verplichting 
voor het gehele bedrijf vastleggen. U hebt bij het standaard sjabloon alle 
mogelijkheden. Het veld Naam –2– kan bijv. voor de voornaam worden gebruikt. 
 
U kunt echter ook in het veld Naam –1- de achternaam en daarachter gescheiden 
door een komma de voornaam invoeren. In het veld Naam –2- verschijnt vervolgens 
de bedrijfsnaam (bijv. bij externe bedrijven). In ons voorbeeld hebben wij de 
bedrijfsnaam in het veld zoekterm ingevuld. 
 
In het onderste deel van het sjabloon ziet u diverse tabs, de nadere informatie over 
de persoon en evt. sleutel geven.  
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Nieuwe sleutelhouders bij de aangifte aanmaken 
 
 
Ook terwijl u bezig bent met een sleuteluitgifte kunt u een sleuteldrager opnieuw 
aanmaken. Wordt gedurende de uitgifte vastgesteld dat een persoon nog niet is 
aangemaakt dan belandt u via de knop PERSOON NIEUW direct weer in het zojuist 
beschreven personeelsbeheer. 
 

 
 
Maakt u vervolgens deze nieuwe sleuteldrager aan, dan belandt u via Terug weer 
onmiddellijk in de uitgifteprocedure (zie hieronder, sleutelmutatie). 
 
 
 

Personeelsgegevens importeren 
 
U kunt te allen tijde personeelsgegevens uit voorhanden bestanden importeren. 
Daarvoor moeten deze gegevens een bepaalde vorm hebben. Op de CD en ook op 
Internet vindt u de exacte recordbeschrijving (DEFINITION PERSONALDATEI.XLS).  
U kunt daarmee bijvoorbeeld de voorhanden personeelsgegevens probleemloos 
inlezen en u de invoer via het toetsenbord besparen. 
 
Kies EXTRA ->ADD ON IMPORT PERSONEELSGEGEVENS. De procedure verklaart zich zelf, 
u hoeft alleen te weten waar het bestand met de personeelsgegevens zich bevindt.  
 
 
Let op:  
portier® leest uit het externe bestand de gegevens met voorrang in en verandert 
zonder vraag om bevestiging de aanwezige gegevens! 
 

Automatische synchronisatie van personeelsgegevens: 
 
U kunt het hulpprogramma voor het synchroniseren van personeelsgegevens ook 
buiten portier® parametergestuurd starten en zo een automatische herhaalde 
synchronisatie initialiseren. Lees daarvoor de opmerkingen op de cd (beschikbaar in 
pdf-formaat). 
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Sleutelmutatie 
 
 
In portier®VISION kunt u op meervoudige wijze sleutelmutaties protocoliseren.  
 

 Achter de module Sleutelmutatie vindt u de mogelijkheden om sleutels uit te 
geven, retourgaven te sturen en verliezen te melden. 

 In de lijst van personen kunt u eenvoudig een naam rechts op het symbool 
Sleuteluitgifte en/of Teruggave slepen (drag & drop) 

 Dat gaat ook uit de lijst van sleutels, cilinders en sleutelbossen 
 Op ieder moment kunt u met de toets F5 een uitgifte starten, met F6 de 

retourname enz. Drukt u op de toets F5 in een personensjabloon, een 
cilindersjabloon of een sleutelsjabloon, dan belandt u met het betreffende 
record ook rechtstreeks in de uitgifte. 

 rechtstreeks uit de CAD-plattegrond van het gebouw. Vertrek aanklikken -> 
SLEUTELUITGIFTE (komt overeen met het starten van een uitgifte uit het 
cilindersjabloon) 

 
In ieder geval belandt u in een mutatiesjabloon. Eerst de uitgifte. 
 
 

 
 
Komt u rechtstreeks van een persoon, dan zijn de betreffende velden reeds gevuld 
en de tab voor het zoeken van personen is afgebeeld (sleutel analoog) 
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Komt u van een cilinderrecord, dan worden u rechtstreeks alle hier sluitende sleutels 
getoond. 
 

 
 
U moet nu alleen nog de selectie bevestigen, van welke sleutel u een exemplaar zou 
willen uitgeven. 
 
 
In alle gevallen geldt: 
 
In het rechter deel van het beeld zoekt u de benodigde gegevens, dus de persoon, 
de sleutel -rechtstreeks via het sleutelnummer of via het vertrek - of een sleutelbos. 
 
Een gevonden persoon klikt u aan in de lijst, houdt de muistoets ingedrukt en trek dit 
record naar linksboven in de zone "sleuteldragers". Daar laat u de muis los (drag & 
drop, d.w.z. opnemen en neerzetten). Daarmee is de persoon voor een uitgifte 
overgenomen. 
Onmiddellijk toont portier®VISION bovendien, welke sleutels deze persoon al heeft. 
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Nu zoekt u de uit te geven sleutels, bijv. via het nummer: 
 

 
~~~ 

 
 
In het beeld leverde het zoeken naar nummer "2" twee resultaten op. Selecteer in 
het middelste venster de gewenste sleutel door deze aan te klikken. In het onderste 
venster worden dan de beschikbare exemplaren getoond (waartoe u de 
overeenkomstige rechten heeft, bijv. depotrecht, zie hierna). Verplaats nu het 
exemplaar van uw keuze door middel van drag & drop naar de linker zone 
"Sleutel voor uitgifte". 
Zo nodig kunt u een geplande teruggave rechtstreeks in het betreffende veld 
aantekenen. 

 
Klaar! 
Sla deze uitgifte op en portier®VISION drukt onmiddellijk een bevestiging af. Dat kunt u 
verhinderen door te klikken op Afbreken. De uitgifte is desondanks correct 
ingeboekt. 
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Zoekt u een sleutel via een naam van een vertrek en/of ruimtenummer, dan worden 
u mogelijk meerdere treffers voor uw zoekopdracht en daaronder alle betreffende 
sleutels getoond. Werk in dit geval de vensters van boven naar beneden af, d.w.z. 
eerst het juiste vertrek bevestigen, dan de gewenste sleutel en dan het uit te geven 
exemplaar. 
 
Om sleutels uit een ander sluitsysteem of een ander gebouw uit te geven, 
selecteert u bovenin het beeld het betreffende sluitsysteem of het juiste gebouw. 
 

 
 
Op deze wijze kunt u in een uitgifte een persoon meerdere sleutels geven, ook uit 
verschillende sluitsystemen en gebouwen. 
 

 
 
 
 
Kopie van de bevestiging 
 
Een kopie van de uitgiftebon kunt u achteraf niet meer afdrukken. U kunt echter op 
ieder moment een uitgiftebon afdrukken, waarin onderaan alle sleutels met 
uitgiftedatum staan vermeld. 
 
Ga daartoe precies zo te werk zoals bij de uitgifte, zonder echter een sleutel te 
selecteren. Klik vervolgens slechts op het symbool "Opslaan", de diskette. Klaar. 
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Uitgiftedatum handmatig veranderen 
 
Zoals het terugnamedatum kunt u nu in de uitgifteopmaak ook het uitgiftedatum 
handmatig veranderen. Hiervoor klikt u op het bijhorende veld en vult u de gewenste 
datum in; of u kiest de datum uit de miniatuur kalender: 
 

 
 
 
Op dezelfde manier kunt u ook bepaalde retourtijden tijdens de uitgifte vastleggen. 
portier® herinnert u aan vervallende retouren (Reminder, z.b.) 
 
 
 
 
 
Kopie van een bon. 
 
Tijdens de uitgave kunt u het formulier willekeurig vaak printen. Een kopie van elke 
uitgave kunt u later verkrijgen via de moduul “opvragen - uitgave” (z.b.). 
Hier kunt u naar de naam van de persoon zoeken. Vervolgens ziet u  alle uitgaven 
voor deze persoon. Kiest u nu aan de hand van datum / tijd het bijhorende formulier 
“uitgave” bij afzonderlijke print.
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Werken met groepen 
 
 
U kunt groepen definiëren en aan deze groepen personen en sleutels koppelen. Bij 
een uitgifte controleert portier of de ontvanger bij de geldige groep hoort. 
 
Op deze manier kunt u sleutels voor bepaalde afdelingen voor legitieme personen 
reserveren, dus bijvoorbeeld laboratoriumsleutels alleen voor medewerkers van het 
laboratorium. 
 
Onder BERWERKEN – GROEPEN DEFINEREN  
Roep deze nieuwe functie op: 
 
Geef deze groep een lopend nummer, een 
duidelijke naam en sorteer deze bij personen en sleutels. 
 

 
 
Als u op de Tab „zugeordnete Personen“ bent, vind u in de symboollijst het symbool 
om personen te verbinden en te ontheffen. Als u op de Tab  „zugeordnete Schlüssel“ 
bent, vindt u in de symboollist het symbool om sleutels te verbinden en te ontheffen. 
 
 
Vanaf nu kunnen sleutels van deze sluiting 
alleen aan personen van deze groep 
gegeven worden: 
 
portier® controleert dat bij elke uitgifte en 
verzendt ggfls. een bericht: 
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De retourname van sleutels en sleutelbossen 
 
 
Ook hier hebt u weer meerdere mogelijkheden. Kies in de module SLEUTELMUTATIE 
het symbool RETOURNAME of gebruik toets F6.  
 

 
 
 
Zoek de sleutel voor de teruggave en portier®VISION toont u alle personen, die een 
dergelijke sleutel hebben. Dubbelklik op de persoon, die de sleutel terug geeft of 
sleep de sleutel (net zoals de persoon) naar de zone. "Sleutel voor teruggave". 
portier®VISION  
 

 
 
U kunt nu meer sleutels van de persoon voor de terugname bestemmen, indien u 
eenvoudig uit de onderste lijst de betreffende records naar de teruggavezone sleept 
(drag & drop). Tot slot slaat u de teruggave op door op de diskette te klikken. Klaar. 
Indien u de uitgifte heeft verlaten, kan de teruggavebon niet meer worden 
gekopieerd! 
 
Maar: Een sleutelbos kan steeds alleen compleet worden retour genomen. 
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Op ieder moment kunt u bovendien de sleutel via de rechter muistoets retour nemen. 
Hetzij in de informatie bij een persoon, bij een sleutel of een cilinder, eenvoudig de 
gewenste sleutel aanklikken en met de rechter muistoets het menu "Opties" 
afbeelden. portier®VISION leidt u met de betreffende gegevens rechtstreeks naar de 
boven beschreven retourname. 
 
 
 

Verliezen en defecten 
 
Ga op dezelfde manier te werk als bij Teruggave. Begin dit keer echter met de knop 
Verlies (of functietoets F7) of defect (of functietoets F8). U krijgt tot slot een verlies- 
of een defectmelding. 
 
 
 

De hangende uitgifte  
 
In veel bedrijven is het gebruikelijk dat medewerkers sleutels niet naar buiten mee 
mogen nemen. Zij ontvangen iedere morgen de benodigde sleutels of sleutelbossen 
en geven deze 's avonds weer terug. 
De toestand van deze sleutels is dus zwevend. Ze zijn niet op voorraad zijn en ook 
niet duurzaam uitgegeven. Wij duiden deze aan als hangend. 
 
In portier®VISION kunt u deze situatie ook beheren. 
bij de uitgifte of ook de teruggave van de betreffende sleutels of sleutelbossen vinkt 
u het woord hangend aan. 
 

 



portier®VISION   vanaf versie 3.2 

   43 

Wat gebeurt er in het programma? 
Deze uitgifte of Teruggave gebeurt volledig normaal. portier®VISION onthoudt deze 
procedure voor later, dus uitgifte en retourname van exact dit exemplaar bij exact dit 
sleutelnummer in relatie tot deze persoon. 
De sleutelexemplaren blijven ondanks de retourname niet vrij beschikbaar, maar 
verkrijgen de status hangend (zwevend) tot aan de volgende uitgifte. 
 
Om deze functie in het dagelijkse gebruik te kunnen benutten, selecteert u de 
module SLEUTELMUTATIE en daar HANGEND.  
Of  – veel sneller - drukt u op F9. 
Zoek de persoon, die de sleutel moet krijgen en portier®VISION biedt u in de 
symbolenbalk direct aan de uitgifte of teruggave met een muisklik uit te voeren. 
Verder hoeft u niet te doen – een bevestiging is er niet. 
In het programma worden natuurlijk de uitgiften en teruggaven correct bijgehouden. 
Mocht u een dergelijke hangende reservering weer wissen, dan klikt u tijdens de 
teruggave op het symbool "Hangend wissen". 
 
  

 

 

Het depotbeheer 
 
Via het depotbeheer kunt u: 
 
- sleutelexemplaren op diverse locaties opslaan en beheren (de plaats van opslag en 
beheer heet in portier® = depot) 
- verhinderen dat gebruikers toegang krijgen tot sleutels in vreemde depots.  Iedere 
gebruiker kan sleutels alleen dan heen- en weer verplaatsen, wanneer hij/zij voor 
alle betreffende depots rechten bezit, 
- sturen, dat gebruikers alleen toegestane exemplaren muteren: bij de uitgifte van 
sleutels krijgt de gebruiker van het programma alleen exemplaren aangeboden, die 
in "zijn" depot liggen. 
- bij de teruggave veilig stellen dat sleutels op de "juiste plaats" retour komen (zie 
ook de volgende paragraaf) 
 
Om het depotbeheer te gebruiken, klikt u onder  
SYSTEEM->INSTELLINGEN de betreffende box aan. 
 
Indien u ook de box "Depotvreemde teruggave activeren" 
aanklikt, dan kunnen sleutels ook op andere locaties dan het 
vastgelegde depot worden teruggenomen, hetgeen anders 
wordt geweigerd.  
 
 
Tot dat moment hebben alle gebruikers net zoals eerder toegang tot alle sleutels! 



vanaf versie 3.2  portier®VISION    
 

44 

Onder Systeem-depotbeheer maakt u nu de nieuwe depots aan. Daarbij kan een 
depot op een ander adres liggen of ook simpelweg op een andere locatie binnen uw 
bedrijf, bijv. bij de poort. 
 

 

Via het symbool rollentoewijzing  geeft u gebruikers toegang tot dit depot. 
 
 
 
Sleutel-exemplaren in depots indelen  
 
U kunt afzonderlijke exemplaren van een sluiting muteren of door een bepaalde 
filtering ook grote aantallen sluitingen. 
 
 
Mogelijkheid –1- individuele sluitingen 
 
Roep de betreffende sleutel op. Ga via de knop EXEMPLAARBEHEER naar het 
Overzicht van exemplaren. Markeer het te muteren exemplaar en klik op BEWERKEN 
(of ook Ctrl.+E). Er verschijnt een extra invoerbalk. Klik hier op het driehoekje rechts 
in het veld depot en selecteer het doeldepot. 
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Door OPSLAAN wordt het exemplaar in het depot verplaatst. 
Zou u sleutels naar een depot willen verplaatsen waartoe u geen toegang heeft, dan 
krijgt u daarover een melding. 
 
Om sleutelexemplaren uit een depot te verwijderen (=depotloos), gaat u precies 
zo te werk als zojuist beschreven. Selecteer nu echter geen depot maar klik op 
de  DEPOTLOOS-BUTTON, de depotinvoer wordt gewist. 
 
 
 
Mogelijkheid –2- veel exemplaren van verschillende sleutels 
 
 
Hier gebruikt u alstublieft de functie Zoeken & Vervangen, die wij hierboven uitvoerig 
hebben beschreven. 
 
Nog een keer als voorbeeld: 
Roep aan BEWERKEN -> ZOEKEN EN VERVANGEN -> EXEMPLAREN 
 
Filter de gewenste exemplaren in overeenstemming met de 
zoekvoorwaarden, bijv. alle exemplaren met sleutelnummers 
4 en 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Geef met het vinkje aan welke 
exemplaren uit het 
zoekresultaat verplaatst moeten 
worden. 
 
 
 
 
 
Ga dan naar de tab WIJZIGING  
en selecteer hier het nieuwe depot. 
 
Bevestig uw keuze met het groene vinkje. Klaar. 
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Depotvreemde teruggaven behandelen 
 
Het depotbeheer kan zo worden ingesteld dat sleutels alleen op het "juiste depot" 
retour genomen kunnen worden, oftewel alleen daar waar ze thuis horen. 
 
Als u dit wilt dan laat u in de systeeminstellingen het vinkje naast het woord 
"depotvreemde teruggave" leeg. Is het vinkje gezet dan kunnen sleutels ook op 
"vreemde locaties" retour genomen worden, bij gebruikers dus, die geen recht op het  
"juiste depot" hebben. In dit geval komt er een opmerking en dit exemplaar wordt in 
het beheer als depotvreemd in het bestand gezet. Reeds bij de teruggave 
verschijnen de eerste waarschuwingen. Kan de sleutel op basis vanwege 
systeeminstelling toch retour genomen worden dan wordt aangegeven waar deze 
thuishoort. In de bestandsgegevens van deze sleutel bevindt zich een sleutel als 
depotvreemd. 
 
Om een depotvreemde sleutel weer correct in het depot terug te boeken dient u 
natuurlijk te beschikken over de rechten voor het correcte depot! 
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Het sluitplan 
 
 

LET OP: 
 
 

Iedere ondoordachte wijziging van de sluitfuncties 
gooit het hele programma door elkaar. 

 
De sluitfuncties in portier® worden regelmatig door de fabrikant bepaald en op 
diskette geleverd. Alleen wanneer u zelf een installatie aanmaakt, moet u 
sluitfuncties definiëren. 
 

Roep het sluitplan op door op het symbool Sluitplan te klikken.  
 

 
Opmerking: 
 
In de regel zult u in dit sluitplan geen rechten 
bezitten en kunt u ook geen functies wijzigen 
(administrator-rechten, zie aldaar).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Het uiterlijk van dit sluitplan kunt u beïnvloeden: In de module SYSTEEM -> 
INSTELLINGEN -> SLUITFUNCTIES bepaalt u, met welke symbolen u welke informatie in 
het plan weergegeven wilt zien: 
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In het plan kunt u zelfs zien welke groepssleutel welke ruimten sluiten. Selecteer de 
groepssleutel door deze eenvoudigweg aan te klikken en de betreffende kolom krijgt 
een blauwe achtergrond. Op iedere regel waar een X staat, wordt de bijbehorende 
cilinder (uiterst links weergegeven), door deze groepssleutel gesloten. 
 
 
 
Bij uitbreidingen of bij handmatig aanmaken van sluitingen is het volgende 
van belang – wijzig nooit de functie functiekruizen bij ingelezen sluitplannen!! 
 
Om zelf functies in te stellen, bepaalt u in het sluitplan hier recht boven, voor welke 
groepssleutel u functies wilt toewijzen. Met een enkele klik wordt de achtergrond van 
de geselecteerde groepssleutel blauw. Aan de linker kant van het sluitplan vindt u 
alle cilinders die u hebt vastgelegd. Klik op de gewenste cilinder in de kolom Plaats 
van inbouw. In het sluitplan verschijnt nu bij de interface tussen de groepssleutel en 
deze cilinder een donkerblauw vakje. Nu moet u bepalen of de groepssleutel deze 
cilinder sluit of niet. Daarvoor hebt u meerdere mogelijkheden:  
 

•  als het blauwe vakje in de interface tussen de groepssleutel en de 
juiste cilinder staat, kunt u in de werkbalk op de knop 
"Functie instellen" of "Functie wissen" klikken. In het 
plan verschijnt, resp. verdwijnt de letter.  

•  U kunt de functie ook met de rechter muisknop 
instellen of wissen in de interface en in het 
contextmenu . 
 

•  U dubbelklikt in het donkerblauwe vakje. 

•  U drukt de letter V in (voor verbinden) of L (voor losmaken / wissen). 
 
Vindt u meerdere cilinders onder elkaar die allemaal door deze groepssleutel kunnen 
worden gesloten, dan kunt u met ingedrukte muisknop meerdere cilinders markeren. 
Op deze manier kunnen heel snel de functies van een groepssleutel worden 
gedefinieerd. 
 
 
Belangrijke opmerking 
 
portier® controleert bij elke verbinding de sleutelnummers van de cilinder. In veel 
gevallen is het zo dat een sleutelnummer meerdere keren is uitgegeven. portier® 
neemt u het werk uit handen om iedere cilinder met hetzelfde nummer op te sporen. 
Gelijke sleutelnummers krijgen in portier® automatisch ook gelijke functies.  
Daardoor worden fouten voorkomen en wordt u veel werk bespaard. 
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Bijzondere soorten sluitingen 

 

Centrale cilinder + medesluitingen 
 
Onder centraalsluitingen verstaan wij bij portier® een cilinder, die op een centrale 
plaats in het gebouw is ingebouwd en ook door andere -niet direct toegewezen - 
individuele sleutels is te lezen. 
Denk daarbij bijv. aan een appartementencomplex.  
De cilinder in de centrale voordeur is in de regel een centrale cilinder waarop ook 
elke afzonderlijke woningsleutel past. 
Iedere woning heeft echter een eigen, voor andere huurders niet toegankelijke 
cilinder met een eigen sleutel. 
 
In het sluitplan hier rechtboven worden daarom alle sleutels weergegeven die hetzij 
volgens de definitie groepssleutels of centrale sluitingen zijn (zoals u zich herinnert, 
moest u bij het vastleggen van sleutels de soort sluiting bepalen).  
Nog wat uitleg over een begrip. Centraalcilinder, waarin slechts 2-4 andere sleutels 
„"sluiten", worden door een aantal fabrikanten ook 
meesluitingen genoemd. 
Net zoals bij een groepssleutel selecteert u de centrale 
cilinder, zoekt u vervolgens links deze cilinder ook op en 
maakt u in het snijpunt de verbinding met een dubbele 
klik. Nu verschijnt de letter voor een centraalsluiting, in 
de regel een "Z" (of een M bij meesluitingen). 
 
Zoek nu naar de sleutel en de cilinder, die 
in deze centraalsluiting sluiten. Iedere keer  
dat er weer een verbinding wordt gemaakt (bijv.  
met een dubbelklik) bevestigt portier® onmiddellijk met  
een "I" in het sluitplan.  
 
Bij een aantal fabrikanten is er dan ook nog de gelijksluiting, oftewel twee of meer 
cilinders,  
die ondanks verschillende sleutelnummers doch onderling gelijk sluiten. Dit wordt in 
zulke gevallen in het sluitplan met een eigen kolom "Gelijksluiting" duidelijk gemaakt. 
 
Sla uw sluitplan op en ga met TERUG weer naar het hoofdvenster van portier®. De 
door u in het sluitplan vastgelegde sluitfuncties beheert portier® correct. U krijgt te 
allen tijde de juiste informatie welke persoon op grond van de sluitfunctie welke 
cilinders kan sluiten. Wees daarom zorgvuldig bij het aanmaken van het sluitplan. 
 

Wij drukken u op het hart,  
geen enkele wijziging in het sluitplan door te voeren! 
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Snel werken 
 
 
portier®VISION maakt het u mogelijk door het gebruik van functietoetsen en 
toetscombinaties bepaalde handelingen sneller te kunnen uitvoeren.  
Op het eind van het handboek vind u een opgave van alle ondersteunde 
functietoetsen en toetscombinaties. 
 
 
Rechter muisknop bedienen 
 
Op bijna iedere plek in het programma heeft u het gemak van het gebruik van de 
rechtermuisknop . Zo kunt u op elk moment extra informatie in het scherm 
afbeelden, sleutels innemen en nog veel meer. 
 
 
Enkele voorbeelden: 
 

 U ziet in het personeelsbeheer dat meneer Geluk nog een sleutel heeft die 
terug moet komen: rechtermuisknop -> Sleutel innemen. 

 
 Bij de uitgifte heeft een sleutel een rode balk:  
Tijdzone (zie hierna) Wanneer geldt deze? – rechtermuisknop 

 
 In de CAD-plattegrond zou u op het beeldscherm de plattegrond willen 
verschuiven:  
rechter muisknop 

 
 In het sleutelbeheer ziet u dat deze sluiting ook door GS 13 wordt gesloten. 
Wie heeft GS 13? – rechtermuisknop 

 
 en nog veel meer. 

 
 
 
 

Keuzevelden gebruiken 
 
Op verschillende plaatsen van het programma 
hebt u de mogelijkheid om met behulp van 
keuzevelden het vastleggen van gegevens 
aanzienlijk te vereenvoudigen. Keuzevelden 
herkent u daaraan dat er rechts naast het veld 
een driehoekje met de punt naar beneden te 
zien is.  
 
 
Deze soort van keuzevelden kent u ongetwijfeld uit andere Windows-programma's. 
Maak uit de aangeboden invoer rechtstreeks een keuze door erop te klikken met de 
linkermuisknop. Onmiddellijk wordt de betreffende keuze als waarde overgenomen. 
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Op deze wijze kunt u ervoor zorgen dat afdelingsnamen, kostenplaatsen, 
gebiedsnamen etc. altijd op dezelfde manier worden geschreven, indien de 
gebruiker alleen de invoer uit de keuzelijsten overneemt. Zoeken op een later tijdstip 
gaat daardoor beter en meer betrouwbaar.  
 
Om in een ander keuzeveld records aan te 
maken, drukt u op de toetsencombinatie [Alt + 
F12] als u zich in één van deze velden bevindt. 
U krijgt in de vorm van een lijst een overzicht 
van de reeds voorhanden vermeldingen. Om 
nieuwe records op te nemen, klikt u op de knop 
TOEVOEGEN. Sluit elke verandering af via de 
knop OPSLAAN. Alle aangemaakte records in dit 
keuzeveld zijn meteen beschikbaar.  
 
 
 
 
In een dergelijk veld typt u de eerste letter en drukt u op de toets PIJLTJE NAAR 
BENEDEN. portier®VISION vult het veld in vanuit de lijst. 
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Zoeken in portier 
 
 
De eenvoudigste en snelste mogelijkheid om aan informatie te komen zijn in  
portier®VISION de tabbladen. In het cilinderbeheer, in het sleutelbeheer en ook bij 
personen, bijna overal biedt het programma u de mogelijkheid via de tabbladen een 
informatiesjabloon op het scherm af te beelden. Daarenboven raden wij bijna altijd 
aan ook gebruik te maken van de rechtermuisknop. U zult deze voordelen snel 
weten te waarderen, bijv. in het cilindersjabloon. 
 

 
 
 
Om gericht te kunnen zoeken, schakelt u in de module, waarin u zou willen zoeken, 
bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon in het personensjabloon. 
 

 
 
U kunt nu de eerste letter van de achternaam in het betreffende veld typen en met 
een klik op "Start zoeken" of door indrukken van de invoertoets (ENTER) het 
resultaat oproepen. 
 
U kunt ook meerdere zoektermen invoeren, bijv. Meier, Josef.  
Rechts op het scherm ziet u de keuzerondjes  
 

o en – zoeken met logische parameter AND 
o of – zoeken met logische parameter OR 

 
Kiest u "en", dan moet aan alle voorwaarden gelijktijdig worden voldaan. 
Bij "of" moet hoeft aan slechts een van de gegeven voorwaarden te worden voldaan. 
 
In alle tot nu toe beschreven gevallen zoekt portier® de records, waarin de door u 
ingevoerde begrippen/letters voorkomen. Wilt u het preciezer, dan kiest u voor 
"exact zoeken".  
 
Via "Formulier zoeken"  kunt u een compleet leeg personeelsjabloon 
afbeelden en vervolgens in alle beschikbare velden zoeken. Maar: hier 
geldt steeds de logische parameter "AND". 
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Complexe zoekopdrachten  
en het "Zoeken & Vervangen" 
 
 
 
Daarachter verschuilt een zeer machtig en  eenvoudig te bedienen stuk 
gereedschap, waarmee u in het verdere verloop niet alleen   complexe 
zoekopdrachten kunt uitvoeren, lijsten genereren maar ook gegevens kunt wijzigen. 
 
Maar nu regel voor regel. 
Roep de module op door het opschrift "Opvragen" aan te klikken. U ziet 5 symbolen 
voor de mogelijke zoekbereiken: 

 
 
 

- PERSONEN: 
 

- SLEUTELS: 
- EXEMPLAREN 

 
- CILINDERS: 
- GESCHIEDENIS (LOG) (alle gegevens uit het verleden, niet de 

actuele gegevens) 
 

 
 
U kunt nu in bijna ieder veld van de database zoeken, net zoveel zoekvoorwaarden 
combineren als u wilt en zo iedere gewenste informatie verkrijgen. De resultaten van 
deze zoekopdracht kunt u daarna gebruiken voor bijv. het afdrukken van een lijst 
maar ook voor acties etc. 
 
Wij doen het u voor (met als voorbeeld personen): 
 

Klik op het symbool PERSONEN, zo 
krijgt u een tabel, waarin aan de linker 
kant (bijna) alle velden rondom de 
sleuteldrager staan afgebeeld. 
 
 
 
Op iedere regel kunt u 
zoekvoorwaarden invoeren. Om alle 
personen te vinden, van wie de 
achternaam met "L" begint, klikt u in 
het eerste veld op de regel "Naam 1".  
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Bepaal hier de zoekvoorwaarde, in ons geval moet deze 
luiden: "begint met". 
 
In het veld rechts ernaast (1.zoekveld) vult u vervolgens een 
L in. 
 

 
 
 
 
Start vervolgens de zoekopdracht via het symbool met het witte blad en 
het vergrootglas. Het resultatenvenster toont alle treffers.  
 

 
 
Nu kunt u een formulier uit de afdruklijst selecteren en via het linker symbool printer 
een lijst met alle records afdrukken. Individuele records kunt u via overdruk 
afdrukken, bijv. in een tabblad etc.  
(Deze formulieren worden voortdurend uitgebreid. (Kijk op www.portier.de). 
 
Evengoed kunt u nu echter nog verder selecteren, indien u afzonderlijke records 
aanklikt (uiterst links het vakje). 
Via de symbolen bovenin kunt u deze selectie voor alle records doorvoeren, de 
selectie ook inverteren, alle markeringen weer verwijderen enz. 
 
Voor omvangrijke zoekopdrachten combineert u meerdere zoekvoorwaarden ook op 
dezelfde regel. Daarbij geldt:  
 

"en" betekent, dat aan beide voorwaarden gelijktijdig moet worden voldaan 

"of" betekent dat tenminste aan een van de voorwaarden moet worden voldaan. 

 
Maar let op: 
 

Aan alle voorwaarden (zoektermen) op de verschillende regels moet steeds 
worden voldaan  (=en)! 
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Lijst afdrukken selecteren 
 
 
In de module “opvragen” kunt u de resultaten afdrukken. Vanaf nu verschijnt meteen 
een dialoograam, waar u twee selecteersleutels vrij kunt kiezen: 
 

 
 
Als u altijd volgens deze sleutel wilt selecteren, kunt u uw keuze met een klik op het 
symbool van het flopje opslaan.  
Veranderingen zijn altijd mogelijk en kunnen door een herhaalde klik op het symbool 
opgeslagen worden. 
 
 
 
Zoeken en Vervangen 
 
 
Dit nieuwe stuk gereedschap kan echter nog veel meer, namelijk de zoekresultaten 
verder verwerken en daardoor de inhoud van de database zeer comfortabel wijzigen. 
 
 
Roep deze daarom niet aan via de symboolbalk van het 
modulebeheer maar via de menubalk: 
 
Bewerken-> Zoeken en vervangen. 
 
 
 
 
Nu komt een extra krachtig hulpmiddel te voorschijn : 
 
U kunt nu bliksemsnel invoer via de gefilterde bereiken 
wijzigen, of het nu gaat om cilinders, personen, sleutels of 
iets anders. 
 
 
Wordt bijv. uw afdeling "Verkoop" hernoemd en heet deze nu "Sales", dan wordt dit 
met portier®VISION 3.0 bliksemsnel opgelost. 
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Kies personeel en filter nu zoals boven beschreven alle personen, waar in het veld 
afdeling het woord verkoop staat. 
 
 

 
 
In de resultatenweergave zet u boven beide symbolen vinkjes bij alle 
gevonden records of bij individuele records (daarvoor kunt u ook met de muis direct 
op de regel klikken). 
 
Beslis dan nog onderaan of u iedere wijziging afzonderlijk 
wilt bevestigen.  
 
 
 
 
 
 
Klik vervolgens op het tabblad WIJZIGING. 
Hier vult u in het veld afdeling het nieuwe begrip 
"Sales" in. 
 
Door middel van het groene vinkje uitvoeren 
initieert u de wijziging. Klaar. 
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Een extra speciaals is er bij de actuele mutatiegegevens, oftewel de  
 
Uitgiften 
 
Om deze op te vragen moet u de toegang via de menubalk 
kiezen. 
 
OPVRAGEN -> UITGIFTEN 
 
 
(Achtergrond: hier kunt u nooit iets wijzigen, alleen zoeken 
en afdrukken). 
 
De procedure en de voorwaarden zijn identiek. Zou u bijv. willen weten, welke 
sleutels tijdens uw vakantie zijn uitgegeven, dan vult u als voorwaarde de beide 
datums "Begin vakantie" en "Terugkeer" op de regel uitgiftedatum in. 
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Bestellingen 

 

Voor de bestelling: Het dealerbeheer 
 
portier®VISION ondersteund samenwerking in papiervorm met iedere dealer. Bij 
bepaalde dealers kunt u uw bestelling ook elektronisch opgeven. Zo'n dealer heeft 
daarvoor de software portier® Plan, die hij  kostenloos van ons krijgt. Wijst u in zo'n 
geval uw dealer op deze mogelijkheid. 
 
U moet echter allereerst uw voorkeursdealers invoeren. Dat doet u 
in de module 
BESTELLINGEN >DEALERBEHEER. 
 
 
 
Met F3 of het symbool toevoegen opent u het sjabloon voor het beheer van dealers. 
 

 
 
Maak de gewenste gegevens aan. In het veld ONS KLANTENNUMMER vult u het 
klantnummer in, waaronder u bij deze dealer bekend bent. 
Sla de door u ingevoerde gegevens op. 
 
 
 
De nabestelling 
 
Let u a.u.b. op: een nieuwe bestelling heeft steeds 
betrekking op de actuele installatie. Hebt u een gebouw 
geactiveerd in plaats van de gewenste installatie dan 
maakt portier® u daarop opmerkzaam. 
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Onder BESTELLINGEN->NABESTELLING (ook Ctrl. + N) legt u dan een nieuwe bestelling 
aan. U klikt daartoe op TOEVOEGEN en vult de benodigde velden in. 
 

 
 
 

De dealergegevens kunt u eenvoudigweg 
overnemen. Klik daartoe op het symbool 
adresgegevens , zoek de gewenste 
dealer en selecteer deze door op het 
groene vinkje te klikken. 
 

 
Onder bestelgegevens voert u zo nodig uw bestelnummer in (bijv. uit het SAP-
systeem) en zo nodig ook een commissienummer en indien noodzakelijk een 
afwijkend adres van levering, alsmede opmerkingen voor de dealer. 
 
 
Maak vervolgens de bestelposities aan. Iedere aangemaakte 
positie staat vermeld in de bestellijst in het linker deel van het 
sjabloon. Om sleutel of cilinders na te bestellen, selecteert u het 
betreffende symbool.  
 

 
Met een klein dialoogvenster vraagt portier® om het aantal. Klaar. 
Iedere positie kunt u markeren en ook weer afzonderlijk wissen. 
 
 

 
Heeft u tijdens uw dagelijkse werk 
bestelvoorstellen (voorkeuzes) in het 
sleutel- en cilindersjabloon ingevoerd, 
dan kunnen deze automatisch in de 
bestelling worden overgenomen.  
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Uiterst rechts ziet u de tab "Lijst met 
bestelvoorstellen. 
 
Alle hier vermelde posities zijn slechts 
herinneringen. Om een van deze posities in de 
bestelling op te nemen, sleept u deze met 
ingedrukte muisknop naar de bestellijst 
(drag & drop). En klaar is de bestelling.  
De bestelling kunt u nu opslaan en naar believen op ieder moment uitbreiden. 
 

Met het symbool BESTELLEN  sluit u de bestelling echter af en verhindert u dat er 
achteraf nog iets kan worden gewijzigd! U krijgt in het rood een bevestiging: Besteld 
 

 
 
 
 

Als herinnering zijn bij de cilinders en sleutels die 
in de bestelling zijn opgenomen eveneens het 
bestelaantal en de datum van bestelling ingevoerd. 
 

 
Met het symbool AFDRUKKEN krijgt u een bestelformulier, dat u zo naar de dealer kunt 
sturen. 
 
 
Bestellingen inboeken 
 
Hebt u het bestelde materiaal binnen gekregen, dan moet u de ontvangsten boeken. 
Roep via het symbool BESTELLING BOEKEN de dialoog boeken aan: 
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U kunt nu bij volledige levering op de knop "Alle ontvangsten inboeken" klikken en 
onmiddellijk worden alle posities in hun totaliteit zonder verzoek om bevestiging 
geboekt. 
 
Als alternatief kunt u ook op de betreffende regel in de kolom "geleverd" klikken, het 
aantal ontvangen artikelen handmatig invoeren en vervolgens met de button 
"Ontvangst boeken" iedere positie afzonderlijk boeken, of ook deelleveringen 
inboeken. 
 
portier® breidt nu automatisch het aantal beschikbare exemplaren uit en nummert 
deze door. Voor iedere nabestelde cilinder wordt een eigen nieuw record aangelegd 
met de status "op voorraad". 
 
 
In het programma herkent u de boekingsdatum (de toegang) bij de cilinders onder de 
tab Geschiedenis in het veld "Installatiedatum" en bij sleutels in het Overzicht 
exemplaren in het veld "Laatste wijziging". 
Voor controledoeleinden blijft bovendien de bestelling met de status geboekt 
behouden. 
 
Let op: 
Uitbreidingsbestellingen kunnen alleen in hun totaliteit worden ingeboekt. 

 

 

Beveiligingskaarten 
 
Voor nabestellingen van "beveiligde sluitsystemen" is een bewijs nodig dat u 
geautoriseerd bent om te mogen bestellen. In de regel loopt dit bewijs via een 
beveiligingskaart. Bij beveiligde systemen is het gebruikelijk dat u zo'n kaart krijgt. 
 
Een aantal fabrikanten maken geen gebruik van zo'n kaart en benutten andere 
systemen zoals bijv. een eenmalig-getal-systeem (bekend als TAN nummers bij 
elektronisch bankieren). 
 
In portier®VISION moet voor een afgedrukte bestelling dit bewijs aan de dealer worden 
geleverd. Vaak wordt een stukje papier, "order-slip" genaamd, net zoals vroeger bij 
creditkaarten gemaakt met behulp van printer. In andere gevallen wordt een 
elektronische chip uitgelezen. 
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De Uitbreidingsbestelling 
– nieuwe sluitingen en/of groepssleutel bestellen 
 
 
Ga naar de module BESTELLINGEN EN DAAR NAAR INSTELLINGEN. Via het symbool 
TOEVOEGEN krijgt u het sjabloon voor een uitbreiding.  
 

 
 
In het bovenste deel van het sjabloon maakt u de vereiste gegevens aan incl. evt. 
opmerkingen en een mogelijk afwijkend adres van levering.  
(dealerbeheer, zie begin van het hoofdstuk Bestellingen). 
 
Om nu nieuwe groepssleutels aan te maken, schakelt u via de betreffende tab naar 
het nieuwe sjabloon.. Dubbelklik in het sjabloonbeeld van de groepssleutel en vul het 
sjabloon in dat verschijnt.  
 

 
 
Met de toets Terug wordt de nieuwe groepssleutel overgenomen in de bestelpositie. 
U kunt nu invullen hoeveel exemplaren u van deze sleutel wilt bestellen. Klik daartoe 
rechtstreeks op de betreffende regel in de kolom Besteld en voer daar het getal in (in 
de afbeelding = 5). 
 

 
 
 
 
Om een nieuwe sluiting aan te maken, schakelt u naar het sjabloon achter de 
betreffende tab en start u het aanmaken weer op door dubbel te klikken op de 
afbeelding. 
Voer hier ook weer de benodigde gegevens in en ga met TERUG weer terug naar de 
bestelling. 
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Bepaal nu in de bestellijst, hoeveel afzonderlijke sleutels van deze nieuwe sluiting en 
hoeveel cilinders u wilt bestellen. Voer de gewenste waarden direct op de juiste 
regel in de kolom "Besteld" in. 
 

 
 
 
In de laatste stap moet u nog de "relatie" tussen de nieuwe cilinders en sleutels 
bepalen, oftewel de functie! 
 
 

Functies toewijzen 
 
Opdat de dealer weet welke eigenschappen de nieuwe groepssleutels en/of losse 
sleutels in de gehele installatie moeten hebben - oftewel welke sluitfuncties deze 
moet hebben-, moet u in de laatste stap deze functies definiëren. 
 
 
Klik daartoe op het symbool SLUITPLAN. Hiermee wordt het 
sluitplan opgeroepen (evt. moet u eerst weer overschakelen naar 
de edit-modus).  
Zoek naar uw "nieuwe" sluitingen en stel de juiste functies in (zie 
onder sluitplan). Denk ook aan de reeds aanwezige GS's  waar 
ook aandacht aan geschonken moet worden. Indien deze de 
genoemde nieuwe sluitingen ook moet sluiten. 
 
 
Let op:  
 
 
Alleen vanuit de fabriek kan men u zeggen of uw wensen gerealiseerd kunnen 
worden. 
 
Uitbreidingsbestellingen kunnen daarom niet ONLINE worden besteld! 
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Uitbreidingsbestelling uitvoeren 
 
 

Via het symbool BESTELLEN  sluit u deze bestelling af. Deze kan daarna niet meer 
worden gewijzigd! U krijgt bovendien een waarschuwing. 
 

 
 
Via het symbool AFDRUKKEN start u het afdrukken. portier®VISION drukt nu 

•  een bestelvoorblad af, 

•  een bestandslijst als overzicht voor de dealer, alsmede  

•  het sluitplan gefilterd  
op de posities die voor de dealer belangrijk zijn. Dat zijn alle nieuwe posities 
alsmede alle beschikbare GS's  en losse sleutels, die op de een of andere manier 
worden beïnvloed door de geplande functies en sluitingen. 
 

 
 
 
In het lijstoverzicht van alle uitbreidingsbestellingen ziet u de belangrijkste gegevens 
onmiddellijk afgebeeld staan. Bij vele opgesomde bestellingen kunt u gericht naar 
een bepaalde bestelling zoeken. 
 
 
In het installatiebeheer ziet u dat de nieuwe regels al zijn aangelegd met een 
betreffende aantekening: 
 

 cilinder, UITBREIDING in rood op geel 
 Afzonderlijke sleutel, UITBREIDING in rood op geel, maar bestand (voorraad 

nog –0- 
 Groepssleutel, UITBREIDING in rood op geel, maar bestand (voorraad) nog –

0- 
 
 
Na het inboeken worden de nieuwe artikelen aangelegd en de bestanden 
gecorrigeerd gemaakt. De opmerking "uitbreiding" valt weg. 
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Het afdrukken 
 
 
In het hoofdmenu van portier®VISION kunt u via het bovenste menu-item AFDRUKKEN 
een groot aantal lijsten selecteren om te worden afgedrukt. 
 
Afhankelijk van de gebruikte versie van het programma kunt u met behulp van de 
opmaakfunctie van afdrukken deze lijsten ook zelf opmaken. Dat gaat echter alleen 
in de programmaversies portier®plus & portier®profi (zie verderop: Formulieren 
wijzigen). 
 
In de systeeminstellingen (zie hieronder, basisinstellingen) kunt u bovendien bepalen 
of u eerst een afdrukvoorbeeld wilt krijgen of direct wilt gaan afdrukken. 
 
Alle afdrukken kunnen via de kleine knoppen in de preview worden opgeslagen en/of 
per e-mail worden verstuurd. Het gebruikte formaat *.LL is het List & Lable formaat. 
De benodigde viewer, dus het programma om dit bestand te zien, is gratis 
bijgeleverd. (Op de CD onder Overige). 
 
 
Wanneer u de muisaanwijzer enkele seconden op een symbool laat rusten, dan 
verschijnt er een korte toelichting op de mogelijkheden van dit symbool. 
U kunt u ook afdrukken naar nog veel meer verschillende bestandsindelingen, bijv. 
PDF (Adobe®), BMP of JGP etc. 
 
 
 
Let op:  
deze keuze aan bestandsindelingen staat u alleen ter beschikking, wanneer er bij 
SYSTEEM->INSTELLINGEN geen vinkje is gezet bij afdrukvoorbeeld! 
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Het sluitplan afdrukken 
 
 
Kies in het hoofdmenu Afdrukken -> Sluitplan. 
 
Bij elk oproep van de order AFDRUKKEN- SLUITPLAN verschijnt vanaf nu meteen een 
dialoograam 
 
Hier kunt u naar wens een deel van het 
plan selecteren en printen, op deze 
afbeelding zijn bijvoorbeeld alleen de 
cilinder van de selectie 25 tot 50. 
 
In het onderste deel kunt u de gewenste 
aard van sorteren voor de uitbeelding 
kiezen. 
 
Van te voren ingesteld is altijd de print 
van alle bestanden in de sortering. 
 
 
 
 
 
Met AFDRUKVOORBEELD kunt u het 
resultaat controleren voordat u gaat 
afdrukken. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Na het weergeven/ 
afdrukken van de eerste set wordt u gevraagd, of u verder wilt gaan met afdrukken 
(volgende sets). 
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Rollen en de bijbehorende rechten 
 
 
In portier® bestaat er bij levering altijd een gebruiker in het programma met de naam 
START en het wachtwoord ook START, beiden in hoofdletters. 
 
Deze gebruiker START heeft alle denkbare rechten.  
Deze wordt in het programma de supervisor genoemd. 
 
Om op een veilige manier van het programma gebruik te kunnen maken moet u 
derhalve onmiddellijk uzelf als nieuwer supervisor aanmaken en aansluitend de 
gebruiker START wissen. 
 
 
Hoe gaat u te werk? 
Kies in de module SYSTEEM -> GEBRUIKERBEHEER en klik daar op het symbool 
TOEVOEGEN.  
Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in, zoals u zich zult aanmelden. In de 
velden daaronder vult u uw volledige naam in, en evt. een beschrijving van uw 
activiteiten/functie. Het wachtwoord wordt weergegeven met sterretjes en moet 
derhalve twee keer worden ingevoerd om typefouten te voorkomen. 
 
 
 
Onze aanbeveling: 
 
Creëer voor uzelf twee accounts:  
een normaal account voor iedere dag met de rol "behandelaar" (zie hierna.) en een 
extra account met "supervisor"-rechten. 
 
Normaal meldt u zich steeds aan onder uw eigen naam en kunt zo zonder risico in 
het programma werken. Alleen in bijzondere gevallen meldt u zich aan als 
supervisor. Zo voorkomt u dat ook u bij het dagelijkse werk per ongeluk schadelijke 
veranderingen aanbrengt. Want alleen de supervisor (en ook de systeembeheerder) 
kan bestandsgegevens wijzigen, sluitfuncties nieuw definiëren enz. 
 
 
Voor alle andere gebruikers zijn er geplande rollen. 
Wat is nu de betekenis van die rollen? U vindt in ieder sluitsysteem de volgende 
rollen standaard ingesteld: 
 

 Administrator 
 Behandelaar 
 Conciërge 
 Gebruiker 
 Poort 
 Gast 

 
Ieder van deze rollen houdt bepaalde rechten en toestemmingen in het programma 
in. Een overzicht vindt u helemaal op het einde van dit handboek. 
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In portier®VISION kennen we sluitsystemen (installaties) en gebouwen (zie hierboven). 
In werkelijkheid worden echter installaties in meerdere gebouwen ingebouwd, of 
komt het voor dat in een gebouw ook verschillende installaties zijn ingebouwd. 
 
portier®VISION maakt het u mogelijk een programmagebruiker rechten voor een 
gebouw of rechten voor een installatie te geven. 
 
 
Kort samengevat betekent dit: 
 

 Heeft de gebruiker een rol in een installatie, dan kan hij met ieder record van 
deze installatie werken, onafhankelijk van waar de cilinders zijn ingebouwd. 

 Heeft de gebruiker een rol in een gebouw, dan kan hij met ieder record van 
iedere installatie werken, mits de cilinder in zijn gebouw is ingebouwd. 

 Wat een gebruiker mag en wat hij niet mag, blijkt uit de toegewezen rol. 
 
U moet daarom iedere nieuwe gebruiker zijn rol of zijn rollen toewijzen. Het is 
mogelijk dat een en dezelfde gebruiker in één gebouw systeembeheerder is en in 
een ander gebouw alleen gast. Indien u daardoor een nieuwe gebruiker aanmaakt 
en opslaat, vraagt portier® u onmiddellijk, of u deze gebruiker op dat moment rollen 
wilt toewijzen en leidt u dan naar het volgende scherm. 
 

 
 
U ziet bovenaan in welke installatie u rollen toewijst. 
Vervolgens ziet u links alle rollen. Selecteer de gewenste rol voor deze gebruiker in 
deze installatie door deze eenvoudig aan te klikken. Sleep dan vanuit uiterst rechts 
de nieuwe gebruiker naar het midden van het beeldscherm. Klaar. 
 
Moet deze gebruiker ook in een andere installatie een rol krijgen dan stelt u 
allereerst boven de installatie in, kiest u wederom links de gewenste rol en sleept u 
de gebruiker naar het midden van het scherm. 
 
Moet de gebruiker ook een rol in een gebouw krijgen dan schakelt u met 
het gebouwsymbool helemaal bovenin over van installaties naar gebouwen.  
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Let u a.u.b. op: 
 

 Iedere gebruiker kan per installatie slechts één rol bekleden! 
 Iedere gebruiker kan per gebouw slechts één rol bekleden! 
 Een rol kan echter door meerdere personen worden bezet. 

 
Hebt u de rollen overeenkomstig uw wensen toegekend, dan keert u met TERUG 
terug naar het gebruikersjabloon. Hier toont portier®VISION direct, wat de gebruiker 
voor rollen in gebouwen en installaties heeft. 
 

            
 
Hier de gebouwen…      en hier de installaties. 
 
Net zo kunt u onmiddellijk in het betreffende gebouwsjabloon en installatiesjabloon 
zien, welke gebruikers met welke rollen toegang hebben. 
 

 
 
 
Op ieder gewenst moment kunt u via SYSTEEM->ROLLENTOEWIJZING deze rollen 
wijzigen of uitbreiden (voor zover u daartoe het recht heeft). Hier ziet u alle 
gebruikers en heeft u toegang tot alle installaties en gebouwen (opnieuw: alleen 
indien u daartoe het recht heeft).  
 

 
 
 
Door dit rollenmodel waarborgt portier®VISION een hoge mate van flexibiliteit voor 
bijna iedere taakstelling. 
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Tijdzones gebruiken 
 
 
U kunt in portier®VISION tijdzones bepalen waarbinnen sleutels mogen worden 
uitgegeven. Op andere tijden staat portier® uitgifte dan niet toe. 
 
 
Hoe gaat u te werk? 
 
Activeer deze mogelijkheid eerst onder SYSTEEM -> INSTELLINGEN. 
Kies vervolgens in dezelfde module SYSTEEM het TIJDZONEBEHEER. 
 

 
 
U kunt nu als zone vastleggen: 
 

 een periode (van datum tot datum) 
 bepaalde weekdagen 
 een bepaald tijdvenster per dag (van uur tot uur). 

 
Vul een zo mogelijk een sprekende naam in voor uw definitie en verlaat dit sjabloon 
weer via TERUG. 
 
 
Aan deze tijdzone kunt u nu een of meerdere sleutels en ook sleutelbossen 
toekennen. Daartoe roept u de sleutel op en schakelt u naar de tab ALGEMENE 
GEGEVENS. Bewerk de sleutel en selecteer de gewenste tijdzone. Sla nogmaals op. 
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Consequentie: 
 
 
Nu kunnen alle exemplaren van deze sluiting alleen binnen het tijdsbestek van deze 
tijdzone worden uitgegeven. 
 
Wilt u deze sluiting niet volledig maar alleen bepaalde exemplaren tegen uitgifte 
beveiligen dan kan dat  met behulp van een trucje. Maak een sleutelbos aan. Maak 
het exemplaar vast aan deze bos en ken deze sleutelbos aan de gewenste tijdzone 
toe. Vervolgens kunnen alle andere exemplaren verder uitgegeven worden. Alleen 
het aan de sleutelbos gekoppelde exemplaar heeft een tijdslot. 
 
Bij een poging een sleutel buiten de toegestane tijdzone uit te geven, verschijnt er in 
de uitgiftedialoog een gekleurde balk over de betreffende sleutel. Deze kan niet 
worden uitgegeven. Details over deze "blokkering" kunt u altijd opvragen via de 
rechtermuistoets. Bovendien verschijnt er een mededeling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze toewijzing kunt u vanzelfsprekend op ieder moment weer wissen. Daartoe 
roept u de sleutel op en schakelt u naar de tab ALGEMENE GEGEVENS. Bewerk de 
sleutel en klik op de kleine X rechts naast de tijdzonewaarde. Sla nogmaals op. Nu is 
de sleutel weer vrij. 
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De reminder – opeisbare teruggaven en tijdzones controleren 
 
 
portier® kan u er telkens bij het opstarten van het programma aan herinneren welke 
sleutels er op dat moment voor teruggave moeten worden opgevraagd. Daartoe 
moet u beslist al bij de uitgifte van sleutels de vervaldatum voor de teruggave 
hebben ingevoerd, c.q. bij personen, de datum waarop deze persoon de firma 
verlaat. 
 
 
Onder SYSTEEM ->INSTELLINGEN kunt u zelf bepalen of u een 
dergelijke herinnering wenst en vastleggen hoeveel dagen 
van tevoren portier® u attent moet maken op sleutels die aan 
de beurt zijn om terug te geven. 
Zet een vinkje in het aankruisvakje bij REMINDER en bepaal het aantal dagen, dat 
portier®VISION van tevoren moet controleren of er sleutels retour moeten. 
In het voorbeeld zijn er 5 dagen vastgelegd. 
 
In het programma vindt u het resultaat onder SLEUTELMUTATIES -> REMINDER.  
Bovendien wordt de reminder bij opeisbare teruggaven meteen bij iedere start van 
het programma afgebeeld. 
 
 
Belangrijke opmerking: 
Uitgegeven sleutels waarvan de tijdzone ondertussen is overtreden worden ook 
getoond (want die moeten natuurlijk ook retour komen...)! 
 

 
 



portier®VISION   vanaf versie 3.2 

   73 

Backup 
 
 
Geschiedt regelmatig via de netwerkbeheerder.  
Gebruikt u de business edition, dan worden alle gegevens tijdens de regelmatige 
backup-procedure beveiligd. portier®VISION slaat alle gegevens steeds altijd alleen op 
de server op.  
 
 
Gebruikt u portier® lokaal, d.w.z. op een stand-alone computer, dan wordt daarop 
een netwerk gesimuleerd. Maak ook hier alstublieft alleen een backup van het 
bestand 
 

[PORTIERVISION.GDB] 
 
en desgewenst ook het bestand  
 

[PORTIER.INI]. 
 
Alle andere bestanden worden bij een nieuwe installatie weer opnieuw gecreëerd. 
In geval van bijv. het vervangen van een harde schijf kunt u de beveiligde gegevens 
voordat u een nieuwe installatie voor de eerste keer start eenvoudig overzetten. 
 
 
Tip: 
 
 PORTIER.GDB is vaak heel groot. Afhankelijk van het aantal installaties en geladen 
CAD-plattegronden, meerdere megabytes. 
Deze kan echter met de gebruikelijke compressieprogramma's zoals bijv. ZIP of 
RAR zeer goed te verkleinen en passen dan vaak op een diskette. 
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De installatie 
 
 

Systeemvereisten 
 
portier® vereist minimaal een Pentium IV PC met 512 MB RAM of meer en minstens 
100 Mb vrije ruimte op de harde schijf. Als besturingssysteem ondersteunt portier® 
 

•  Windows 98 SE en later 
•  NT (met servicepack 4, 5, 6, en 6a) 
•  2000, 2000 en 2003 Server 
•  XP en ME 
•  VISTA 

 
De monitor moet minimaal een resolutie van 1024 x 768 aankunnen. 
Bij het afdrukken maakt portier® gebruik van de standaard Windows-printer. 
 
 

Lokale installatie 
 
Leg de CD in het cd-station van uw PC. De CD leidt u automatisch door de 
installatieprocedure; volg simpelweg de instructies op het beeldscherm.  
 
In stap –1- installeert u de Firebird-server die portier® nodig heeft om te kunnen 
werken. 
 
Let op: 
Na het installeren van Firebird moet de computer opnieuw worden opgestart! 
 
Volg de aanwijzingen op het beeldscherm. U hebt de serverinstallatie nodig, niet de 
ontwikkelomgeving. 
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In de volgende stap zijn alle vinkjes standaard ingesteld. 
 

 
 
Start nu de computer opnieuw op. 
 
Opmerking: Alle gebruikers van de voorafgaande versie alsmede van portier®PLAN 
kunnen verder werken met de INTERBASE server. Met het oog op de toekomst 
(VISTA etc.) raden wij u echter aan, INTERBASE te 
deïnstalleren en met FIREBIRD te werken. 
 
Voor het deïnstalleren van INTERBASE start u de 
INTERBASE Server Manager. 
Linksboven in het beeldscherm opent een klein venster, 
de server manager. Stop de server door op STOP te klikken. 
 
 

Daarna kunt u INTERBASE in het configuratiescherm van 
Windows in het menu-item "Software" probleemloos 
verwijderen. 
 
 
 
 

 
In stap –2- wordt portier® zelf geïnstalleerd. 
 
Mocht de installatieprocedure niet automatisch starten, dan leest u het bestand.  
leesmij.pdf (liesmich.pdf), dat u aantreft in de hoofdmap van de cd. Op het einde van 
de installatie kunt u het programma onmiddellijk starten. De eerste keer dat u het 
programma opstart wordt er gevraagd om uw licentiegegevens, die u met behulp van 
de bestelkaart direct op internet kunt verkrijgen of per FAX of brief kunt aanvragen. 
 
Haal nu de blokkering van het programma – klaar. 
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MS SQL server installatie voor 

portier®VISION 3.xx "business edition" 
 
 
 
Server: 
 
De Microsoft SQL Server is vereist.  
Momenteel hebben wij scripts  
 

 voor MS SQL Server 2000 met service pack 4  
 alsmede voor de MS SQL Server 2005. 

 
U moet hier onder databases een nieuwe database met de naam "portier" creëren. 
Aansluitend neemt u het juiste script op. Deze vindt u op de cd onder  
 

…\ADMINISTRATOR\SCRIPTE FÜR MS SQL-SERVER 
 
Daarmee zijn op de server alle noodzakelijke installaties uitgevoerd. 
 
 
Client: 
 
U moet op iedere client de software portier®VISION 3.xx installeren. De 
installatiemap is standaard [C:\PROGRAMME\PORTIER\VISION].  
U kunt deze instelling vooraf wijzigen. 
 
 
Roep om de databaseserver aan te 
passen vervolgens de DB-configuratie 
op  
in de programmamap: 

"DBKONFIGURATORBE.EXE' 
(te vinden op de CD\ADMINISTRATOR 
in de groene velden voert u nu in: 
 

 de naam van de server 
 de database-naam portier 
 Gebruiker en het vereiste wachtwoord. 

 
 
Initieer vervolgens een VERBINDINGSTEST. Verliep deze succesvol dan kunt u de tool 
met OPSLAAN en AFSLUITEN verlaten. De INI is aangepast en het wachtwoord 
versleuteld opgeslagen. Deze INI kunt u op alle clients toepassen (kopiëren). 
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Rapporten: 
 
 
Tenslotte moet u nog de klaargemaakte afdrukrapporten bij een willekeurige client in 
de programmamap kopiëren. Bij de volgende start van portier door deze client 
worden de afdrukrapporten in de database geïmporteerd. 
U vindt deze rapporten op de cd onder:  
…\ADMINISTRATOR\REPORTS 
 
 
 
Daarmee is het installeren van het netwerk beëindigd. 
 
 
 
 
Opmerking:  
het programma DBKONFIGURATORBE.EXE moet u beveiligd bewaren. 
 
Let u er a.u.b. op evt. beschikbare update scripts, die steeds in dezelfde map op de 
cd zijn te vinden, c.q. op onze home page www.portier.de/update. 
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Basisinstellingen in het programma 
 
 
Onder SYSTEEM -> INSTELLING kunt u het uiterlijk en het gedrag van portier®VISION 
beïnvloeden. 
 

 
 
Hier kunt u bepalen, of u met depots werkt of niet, en ook vastleggen of u 
teruggaven op depotvreemde plaatsen accepteert. Ook kunt u bepalen of een 
gebruiker sleutels van alle depots mag zien, waar hij geen toegang toe heeft. Deze 
sleutels worden hem dan weliswaar getoond, maar met een kleur als voor hem niet 
beschikbaar gemarkeerd. Daarbij kunt u de kleur zelf vastleggen. Of u stelt in dat 
sleutels waar geen toegang toe is helemaal niet worden getoond. 
 
Analoog geldt hetzelfde voor het tijdzonebeheer en de sleutels waar dit betrekking 
op heeft. 
 
Leg ook vast of u foto's van personeel direct wilt tonen - dit kan bij minder sterke 
computers van de verwerkingstijd beïnvloeden - of niet.  
 
Bepaal of een afdrukvoorbeeld wordt getoond of juist niet. 
 
Leg de reminder vast. 
 
In het veld corporate layout kunt u voor het hoofdsjabloon van portier desgewenst 
uw bedrijfslogo opnemen. 
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Uitbeelding van het sluitplan veranderen 
 
 
U kunt nu zelf 6 vakken bepalen, die op de monitor in de buurt van de cilinders 
gezien kunnen worden. 
 
 
 
Daarvoor kiest u in de module 
SYSTEEM – INSTELLINGEN de TAB 
„Sluitfunctie“: 
 
Hieruit kunt u dan kiezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Tab “Update” biedt u de mogelijkheid instellingen voor te nemen voor het update 
via het Internet. 
 
U kunt portier® zelfstandig bij elke start naar een recentere 
versie laten zoeken – u hebt hier wel een 
Internetverbinding voor nodig. 
 
Hier kunt u indien nodig ook proxy-server instellingen 
voornemen. 
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Ondersteuning en support 
 
 
U kunt binnen het portier®VISION met de toets F1 steeds de typische Windows 
helpfunctie in het scherm afbeelden. Het helponderwerp in de regel betrekking op 
het programmaonderdeel waarin u op dat moment aan het werk bent.  
 
Hulp op Internet vindt u op onze pagina: www.portier.de en daar bij  
VEEL GESTELDE VRAGEN (FAQ'S).  
 
 
De hotline kunt u vanuit Nederland bereiken op 

 
  06 - 17 94 53 12 

 
Op dit moment is de hotline gratis. 

 
 
Altijd gratis is de hulp per e-mail: hilfe@portier.de 
 
 
 
 

De programma-update 
 
U kunt op Internet onder www.portier.de regelmatig nieuw beschikbare 
programmaversies zien staan, die daar gratis beschikbaar zijn. 
 



portier®VISION   vanaf versie 3.2 

   81 

Overzicht van alle toetscombinaties en functietoetsen 
 
 
De volgende F-toetsen worden op dit moment ondersteund: 
 
 

 F 1 = Hulp wordt geopend 
 F 2 = Springen naar het beheer van CAD- 

  plattegronden 
 F 3 = Record toevoegen (vanuit lijsten) 
 F 4 = Record bewerken (vanuit lijsten) 
 F 5 = Uitgifte van sleutels 
 F 6 = Retourname van sleutels 
 F 7 = Verliesmeldingen 
 F 8 = Defectmeldingen 
 F 9 = Springen naar "Hangende uitgifte" 
 F 12 = Exemplaarbewerking (in het sleutelsjabloon) 
 Alt + F12 tegelijkertijd = Voorkeuzes voor de keuzevelden (zie hieronder) 

 
 
 
 
 
De volgende Toetsencombinaties helpen u: 
 

 Ctrl. + P = naar het personeelsbeheer 
 Ctrl. + S = naar het sleutelbeheer 
 Ctrl. + Z = naar het cilinderbeheer 
 Ctrl. + B = naar het sleutelbosbeheer 
 Ctrl. + D = Naar het depotbeheer 

 Let op:  In records: Wissen! 

 Ctrl. + H = naar dealerbeheer 
 Ctrl. + N = Naar nabestellingen 
 Ctrl. + E = naar uitbreidingsbestelling 
 
 Let op:  In records: Omschakelen naar de bewerkings
   modus 

 Ctrl. + I = Nieuw record (op basis van sjablone) 
 Ctrl. + A = Naar installatiebeheer 
 Ctrl. + T = Naar tijdzonebeheer 
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Overzicht van alle rollen met uw rechten 
 

 
Super-
visor 

Admi-
nistrator 

Behandela
ar 

Con-
ciërge Poort Gast 

Installatie aanmaken/wissen x x*       zien 
Gebouwen aanmaken/wissen x x*       zien 
Administrator toewijzen/wissen x -         
Behandelaar toewijzen/wissen x x         
Conciërge toewijzen/wissen x x x       
Gast toewijzen/wissen x x x       
Installatiegegevens importeren x x x       
Nabestellingen importeren x x x       
Personeelsgegevens importeren x x x       
CAD-plattegronden importeren x x x       
Sluitplan wijzigen x x       zien 
Sluitingen aanmaken/wissen x x x     zien 
Groepssleutels 
aanmaken/wissen x x x     zien 
Voorraden wijzigen x x         
Personen aanmaken/wissen x x x x aanmaken zien 
Depots aanleggen/wissen x x x     zien 
Sleutelbossen 
aanmaken/wissen x x x x   zien 
Bestellingen aanmaken/wissen x x x     zien 
Dealers aanmaken/wissen x x x     zien 
Algemene zoekopdrachten x x x x   x 
Selectieve informatie x x x x   x 
Afdrukken van lijsten x x x x     
Cilinders in CAD 
toewijzen/wissen x x x x   zien 
Uitgifte x x x x x   
Retourname x x x x x   
Verlies  x x x x     
Defect x x x x     
Hangend x x x x x   
Systeeminstellingen x x x       
       

x* = administrator is automatisch zelf in het nieuwe gebouw c.q. in de nieuwe installatie administrator 
 
 
Tips voor de keuze van rollen: 
 
Bedoeld is dat de behandelaar de eigenlijke, dagelijkse gebruiker is.  
De conciërge kan zijn vertegenwoordiger zijn, of de klusjesman, die voor alles 
beschikbaar is. 
Als gasten zijn te beschouwen de personen die leesrechten hebben, maar die zelf 
niet met het programma werken. De rol portier is gericht op de medewerkers, die het 
programma zonder opleiding onmiddellijk moeten gebruiken en alleen sleutels 
uitgeven en retour nemen. 
 
 


