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Network Requirements - checklist SALTO proaccess space software

SPACE ProAccess 6.0

SALTO tilbyder partneren dette dokument, der tjener som tjekliste for en korrekt forberedelse af SALTO softwaren og kravene til 
netværket. Dette dokument er beregnet til It-afdelinger og installatører, så de kan opfylde de krav, der er nødvendige for SALTO 
softwarens installation. På samme tid er det et dokument med oplysninger til partneren.

SALTO ønsker at undgå forvirring omkring installationen der kan få negativ effekt på driften af systemet

For yderligere afklaring kan du kontakte:

Sanistål support
Tlf. 72 27 88 53
saltosupport@sanistaal.dk

Dette dokument indeholder netværkskrav for at kunne benytte ProAccess SPACE 6.0 softwaren 

(herefter benævnt SPACE) fra SALTO Systems.

Anbefalede systemkrav til hardware/software:
 ›  Processor: 2.5 GHz eller højere. 32Bits eller 64Bits. 4 GB RAM, 1024x768 high-colour 32-bit display
 ›  Harddisk min.: 100 GB. (Estimeret størrelse afhængig af Databasen herefter benævnt DB)
 ›  VMWARE • Operativsystemer er også muligt (ikke spejlet system / testmiljø)
 ›  Net Framework 4.6.2 (inkluderet i installationsprogrammet)
 ›  SALTO ProAccess SPACE software anbefales kraftigt med et Windows domænemiljø
 ›  DNS Name resolver Server: SPACE bruger computernavne til intern kommunikation.
 ›  Microsoft SQL Native Client 11.0 (installeret som standard, når du installerer SQL Server 2012 eller nyere version).

* Anbefalet hardware til mellemstore / store installationer: dedikeret maskine med mindst 2.5 GHz CPU og 8GB RAM.
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Operativsystemer *1 : 

 › Windows 7 SP1 32bit - 64bit
 › Windows 8.1 32bit - 64bit *2
 › Windows 10 32bit - 64bit
 › Windows Server 2008 R2 SP1 32bit - 64bit
 › Windows Server 2012 R2 32bit - 64bit *1/2
 › Windows Server 2016 32bit - 64bit
 › Windows Server 2019 32bit - 64bit

*1 Strengt taget kan både ”Windows Server 2012” og ”Windows 8” anvendes til hosting af Salto server.

Men disse operative systemer understøtter ikke browser IE11. Derfor skal du bruge en anden maskine, der understøtter IE11 (Se klientkrav) 

for eksternt at arbejde med Salto serveren via web-applikation.

*2 Både ”Windows 8.1” og ”Windows Server 2012 R2” skal have følgende Windows opdateringer: KB2919442 (se https://support.microsoft.

com/kb/2919442) og KB2919355 (se https://support.microsoft.com/kb/2919355)

SQL Databases *4 :
 › MS-SQL, MS-SQL 2012 (Express version også mulig)
 › MS-SQL, MS-SQL 2014 (Express version også mulig)
 › MS-SQL, MS-SQL 2016 (Express version også mulig)
 › MS-SQL, MS-SQL 2017 (Express version også mulig)
 › MS-SQL, MS-SQL 2019 (Express version også mulig)
 › SQL LocalDB (Express 2012), * Dette er inkluderet i programmet ProAccess SPACE.

*4 Når dette skrives, og ifølge Microsoft, kan en MS SQL Server ikke installeres på en Windows Server domain controller (se https://support.

microsoft.com/en-us/kb/2032911). ** Det kan ikke anbefales at benytte SQL LocalDB på en Windows 10 installation, da Microsoft Windows 

10 automatiske opdateringer i visse tilfælde kan lægge databasen ned, omdøbe og flytte den til en anden lokation. Derfor skal en Windows 10 

installation altid foretages med en MS-SQL 2016 database installation

Klient : Tekniske krav 
Webbrowser kompatibilitet:
 › Microsoft Internet Explorer 11 eller højere.
 › OS: Microsoft Windows 7 SP1 32bit - 64bit, Windows 8.1 32bit - 64bit, Windows 10 32bit - 64bit, Windows Server 2008 
R2 SP1, Windows Server 2012 R2 SP1, Windows Server 2016, Windows Server 2019. 

 › Processor: 2.5 GHz or higher. 32Bits or 64Bits. min. 4 GB RAM
*6 Du kan ændre URL eller port til enhver tid (ved hjælp af SPACE Configurator), endvidere er det muligt at aktivere HTTPS.

Interessepunkter:
 › Der bør kun være én aktiv SALTO ProAccess SPACE service installeret på en computer / server på netværket.
 › Netværk forbindelser er 10Mbit / 100Mbit, Half duplex

Interessepunkter:
 › Der bør kun være én aktiv SALTO ProAccess SPACE service installeret på en computer / server på netværket.
 › Netværk forbindelser er 10Mbit / 100Mbit, Half duplex

Netværksforbindelse til serveren:
 › Softwaren er velegnet til LAN netværksforbindelser med de nødvendige porte, der skal være åbne til og fra serveren, 
hvorfra ProAccess SPACE softwaren kører. 
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Netværksporte der skal være åbne for SALTO produkter (* Se diagram nedenunder)
 › UDP 1100 for IP periferiudstyr (Modificer ikke denne standard)
 › 5000 to 10000 UDP eller en fast port i dette område
 › Denne port bruges til kommunikation mellem online tjenesten og IP-enheder (kortkoder, kontrolenheder og gateways.)
 › TCP 8099 eller et anden port indenfor 8000 området
 › Dette bruges til kommunikation mellem tjenesten ProAccess SPACE og den grafiske brugerflade (Graphical Mapping).
 › 1433 TCP & 1434 UDP
 › Disse skal åbnes for at redigere databasen, disse er standard MSSQL kommunikationsporte (SALTO ProAccess SPACE
 › -> SQL Server)
 › 8100 TCP til SALTO Web-godkendelse
 › Browsere skal oprette forbindelse til denne port for at give adgang til ProAccess SPACE vinduet.
 › Standard URL er: http://(Maskine_navn):8100 (Bemærk: https kan også bruges).
 › 8102 TCP for SALTO IObridge kommunikation
 › Visse SALTO klienter, som ProAccess SPACE webapp eller LocalIOBridge
 › opretter forbindelse til denne port for at få meddelelser i realtid.
 › HTTP endpoint port 50000-51000 interval for kommunikationen mellem Webapp og I /OBridge
 › Silabs USBXpress for læsning & skrivning til USB-porte
 › Dette er en Windows NT-tjeneste, der skal installeres på de klientmaskiner, som Salto USB enheder skal tilsluttes.
 › PMS Port: SALTO software åbner en TCP / IP-port som PMS er forbundet til. Seriel RS232 forbindelse understøttes også i 
stedet for TCP / IP.

 › SHIP Port: SALTO software åbner en TCP / port til hvilke SHIP integrationer forbindes.
 › SALTO Cloud: SALTO-tjenesten opretter forbindelse til SALTO skyen via følgende webadresser:

 - https://justin.saltowebservices.com
 - https://justin-msvn.saltowebservices.com
 - In het algemeen: https: //*.saltowebservices.com
 - Muligt at indstille en mail serverport

Tilladelser og sikkerhed:
 › ProAccess Service Configurator kræver lokale Administratorrettigheder for at lave ”setup for config” og installere service 
configurator. (Kun påkrævet på serveren)

 › IObridge & installationen af ProAccess SPACE skal foretages under administratorrettigheder.
 SALTO mappen er af sikkerhedsmæssige årsager sikret på en sådan måde, at kun administrative brugere
 kan læse fra og/eller skrive på dem. Derfor skal Salto service køre under en administratorkonto. Hvis dette ikke er  
 tilfældet, vil SALTO servicen ikke arbejde ordentligt. Resumé, Sørg for at den konto, hvorunder SALTO servicen   
 kører har administratorrettigheder (ligesom det indbyggede ”lokale system”).

Forbindelse med SQL: (kun for adgang til grafisk brugerflade (Grafical Mapping)) :
1. Tilføj en windows / domænebruger til en SQL server, og giv denne bruger SALTO DB_adm rettigheder. Eller tilføje et 

(domæne) brugergruppe til SQL server og give denne gruppe SALTO DB_adm rettigheder.
2. Oprette en SQL brugergodkendelse til SQL server og give det et navn og en adgangskode. Eksempel ”Salto” & 

”Salto12” Giv denne bruger SALTO DB_adm rettigheder. 
Log på med denne bruger, både på den grafiske brugerflade (graphical Mapping) og servicen SALTO ProAccess 
SPACE.

* Lokalt System anbefales

Firewall og virus scanner:
 › Firewall eller virusprogrammer skal være korrekt konfigureret i begge retninger for ovenstående porte.
 › Følgende programmer skal ikke blokeres.

 - ProAccess Space Konfigurator.exe 
*Vigtig overvejelse: Nogle firewalls er konfigureret til automatisk at lukke ned for TCP/IP-forbindelser, der har en lang 
periode med inaktivitet; dette kan resultere i kommunikationsproblemer i systemet. For at undgå disse kommunika- 
tionsproblemer, skal du kontrollere, om din firewall automatisk lukker ned for tcp/ip-forbindelser, når de har været 
inaktive i en kortere periode:
 - 5 minutter for websocket forbindelser.
 - 105 sekunder for Micros-Fidelio (PMS) protokol.
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Port kommunikationsoversigt:
Bemærk venligst at alle portnumre for TCP/IP-porte, som er angivet i nedenstående diagram, ikke er faste værdier men 
standard og kan ændres til en anden værdi, hvis ønsket. Bemærk at UDP port 1100 åbnes af Salto
eksterne enheder er fast og kan ikke ændres.

Pilene viser TCP / IP-forbindelse, De viser hvem der begynder kommunikationen. Alle portene er tovejs kommunikation.

Systemoversigt:
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Systemarkitektur:

sanistaal.com


