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Hvad er Wilo V2?
Wilo V2 er den nyeste version af Wilo,. Wilo V2 er særligt velegnet til brug med bærbare
computere. Den er fysisk mindre og vejer mindre.
Wilo gør det muligt, at logge på en Windows-baseret computer med en ID-brik.
I stedet for at taste Control-Alt-Delete, skrive adgangskode og taste Enter, så kan man logge
på ved at holde en godkendt brik (RFID-tag) hen til Wilo-boxen.
Tænk på, hvor mange gange du logger på din computer om dagen !
Wilo LicOne er for enkeltbruger på en computer med en konto.
Wilo LicTen er for op til ti brugere, som benytter samme konto på samme computer.

Tandhjul i nylon

Konstruktion

Robot
Rumfærge

Fordele ved Wilo:


Hurtig og enkelt metode til at logge in på Windows-baseret computer



Tidsbesparende i forhold til at taste adgangskode mange gange om dagen



Gør det lettere for flere brugere at logge på fælles computer i f.eks.
Reception, lager, styringscomputer, produktion osv.



Der installeres ingen ændringer i Windows



Alle oplysninger opbevares krypteret i Wilo-boxen



Medfølgende program giver adgang til indstilling af Wilo-boxen



Wilo-boxen tilsluttes blot til USB-port på computeren



Wilo-boxen kan flyttes mellem forskellige computere.

Kontakt: Torben Højholt for nærmere informationer og tilbud på Wilo. Mobil: 40 83 22 64, e-mail:thh@danalogic.dk
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Wilo V2 produktbeskrivelse
Produktbeskrivelse:
Generelt:
Wilo er hardware og softwareløsning, som gør det lettere at logge på en Windows-baseret computer.
I stedet for at indtaste adgangskode et utal af gange om dagen, så kan man logge på med et godkendt RFID
-tag. Dette gør det hurtigere at logge på i dagligdagen.
Wilo står af to dele. Hardwaredelen består at Wilo-boxen og et 2 meter USB-micro kabel.
Softwaredelen består af Wilo-programmet, som giver adgang til at foretageindstillinger af Wilo-boxen.
Wilo-LicOne er en enkeltbruger løsning, hvor en bruger på en computer med et tag kan logge på Windows
tastefrit.
Wilo-LicTen er en flerbruger løsning, hvor op til 10 brugere på en computer med flere tags kan logge på
Windows tastefrit. Dette er særligt anvendeligt, hvor flere brugere benytter samme brugerkonto på en
computer – f.eks. på en computer i en reception, lager, procesovervågning osv.
Wili-boxen er den samme ved Wilo LicOne og LicTen.
Alle data i Wilo-boxen opbevares krypteret.
Tekniske specifikationer:
Hardware specifikationer:
Microcontroller: ATmega32u4
Driftsspænding: 5 Volt fra USB-port
RFID-tag-læser: MFRC-522
Kompatible tags: Mifare1 S50, Mifare1 S70, Mifare UltraLight, Mifare Pro, Mifare Desfire
Omgivelsestemperatur:

-10-50 ℃.

Lagringstemperatur:

-40-85℃

Relativ luftfugtighed:

5%-95% ikke kondenserende

Rumfærge

Indbygningsbox: 3D-printet af biologisk nedbrydelig PLA-plastik.
Bortskafning:

Bortskaffes som elektronikaffald.

Vigtige sikkerhedsinformationer:
Hvis man mister et RFID-tag (armbånd, vedhæng eller kort), så er det vigtigt, at få slettet det mistede RFIDtag på de enheder, hvor det benyttes, så ikke der gives adgang for uvedkommende til computere, der har
benyttet det mistede RFID-tag.

Kontakt: Torben Højholt for nærmere informationer og tilbud på Wilo. Mobil: 40 83 22 64, e-mail:thh@danalogic.dk

