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Omschrijving 

De software “Cifero Code Manager” wordt gebruikt voor het programmeren  van toegangscodes in het Cifero XT 
codeklavier. 
Beheren van bestaande installaties is mogelijk door personen toe te voegen, aan te passen of te verwijderen. 
De geprogrammeerde toegangscodes kunnen door middel van een Micro SD-kaart worden gekopieerd naar het 
interne geheugen van de controller van het codeklavier. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van het 
Cifero XT codeklavier. 

Installatie 

De software wordt geleverd op een Micro SD- of SDHC-kaart. 

Systeemvereisten:  
- Besturingssysteem: Microsoft Windows 7, XP, Vista 
- Kaartlezer: geschikt voor Micro SD- of SDHC-kaart 

Er is geen installatie noodzakelijk voor deze software. De toepassing kan rechtstreeks worden gestart zonder 
installatie. 

Steek de Micro SD-kaart in de kaartlezer van uw computer en wacht tot de SD-kaart door Microsoft Windows wordt 
gedetecteerd. 

Er staan 4 objecten op de SD-kaart: 
 

 Toepassing voor het beheren van codes. 
 

 
Bestand met toegangscodes. 
 

 
Deze map bevat bijkomende gegevens m.b.t. de toegangscodes:  Voornaam, 
Achternaam en Bedrijf/Afdeling. 
 

 
Map met handleidingen in de verschillende talen. Het Help-menu van de 
software gebruikt deze handleidingen . 
 

 
Map met verschillende talen voor de software. Deze talen kunnen worden 
geselecteerd na opstarten van de software. 

 
Voor een correcte werking is het belangrijk dat: 

- er geen wijzigingen worden aangebracht aan deze bestanden of mappen. 
- er geen andere gegevens op de SD-kaart geschreven worden. Gebruik de SD-kaart ook niet voor andere 

doelen waaronder: fototoestel, Smartphone, MP3-speler, … 
- de software niet wordt gestart als deze op een netwerklocatie staat. De software moet lokaal op de 

computer aanwezig zijn op de harde schijf of op de SD-kaart die zich bevindt in een kaartlezer van de 
computer.   
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Licentie 

Freeware Licentie Overeenkomst 

Lees dit zorgvuldig door voor u uw kopie van deze software gaat gebruiken.  

Dit document is een wettelijke overeenkomst tussen u, de licentiehouder (een individu of bedrijf), en Entrya Technologies BVBA. 
Gebruik van de bijgesloten software betekent het accepteren van deze voorwaarden. De term "software" heeft geen betrekking op 
software die vergezelt gaat door een apart aangeboden licentie of toegekend door iemand, niet werkzaam bij Entrya Technologies 
BVBA.  

Belangrijk 
Lees de voorwaarden van deze overeenkomst zorgvuldig door voor u de software opent. Bij installeren of gebruiken van de software 
gaat u akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst 
mag u de software niet installeren of gebruiken.   

1. Toestemming: 
U mag de software en bijgevoegde documentatie enkel gebruiken onder de licentievoorwaarden, wat betekent dat u het recht heeft de 
software alleen te gebruiken volgens de opgestelde licentieovereenkomst. De software is freeware, wat betekent dat de software vrij 
gebruikt en/of verspreid mag worden, op zoveel computers als u wilt met de onder vermelde uitzonderingen, mits het programma als 
zodanig niet wordt gewijzigd. "Gebruik" betekent opslaan, laden, installeren, uitvoeren of tonen van de software. Het is niet toegestaan 
geld te vragen voor het verspreiden van de software zonder de geschreven toestemming van Entrya Technologies BVBA. De software 
wordt beschouwd als in gebruik als deze is geladen of aanwezig is in het tijdelijk of permanente geheugen van een computer.  

2. Beperking van aansprakelijkheid: 
Entrya Technologies BVBA kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld (tenzij uitdrukkelijk is bepaald in de 
uitgeversverklaring) jegens u of enige andere persoon of entiteit voor het verlies van inkomsten of winst, het verlies of de beschadiging 
van gegevens of ander commercieel of economisch verlies of voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, wettelijke, morele 
schade of gevolgschade in verband met uw gebruik van of vertrouwen op Entrya Technologies BVBA  diensten, zelfs al was Entrya 
Technologies BVBA op de hoogte van de mogelijkheid van dergelijke schade of was dergelijke schade te voorzien. Deze beperking geldt 
zelfs bij een wezenlijke of materiële tekortkoming onder deze overeenkomst of bij een inbreuk op de wezenlijke of materiële 
bepalingen van deze overeenkomst.  

3. Beperkingen: 
U mag de software niet: emuleren, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, uiteennemen, bestuderen. Het is ook 
niet toegestaan de software of een onderdeel daarvan op een andere manier over te dragen dan in deze licentieovereenkomst is 
omschreven. Elk ongeoorloofd gebruik zal leiden tot directe en automatische intrekking van uw licentie en kan resulteren in 
strafrechtelijke en/of civiele vervolging.  
Alle rechten die hier niet zijn toegekend blijven gereserveerd door Entrya Technologies BVBA.  

4. Beëindiging: 
U mag de licentie en deze licentieovereenkomst op elk ogenblik nietig maken door de software te vernietigen evenals de bijgevoegde 
documentatie, samen met alle kopieën verkregen op gelijk welke manier, inclusief alle kopieën op back-up media of andere media. De 
licentie zal automatisch worden ingetrokken als u niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.  

5. Diversen: 
Deze overeenkomst vertegenwoordigt de gehele licentieovereenkomst tussen alle partijen en overtreft alle vorige overeenkomsten en 
regelingen tussen de partijen. Toevoeging mag alleen schriftelijk geschieden tussen de partijen. Als een voorwaarde uit deze 
overeenkomst om wat voor reden dan ook niet na te komen is, zal deze op zo'n manier worden aangepast dat de voorwaarde wel als 
redelijk mag worden beschouwd. 

6. Eigendom: 
De software is eigendom van Entrya Technologies BVBA. Uw licentie geeft u geen recht op de titel of het eigendom van de software en 
geeft u geen rechten tot het verkopen van deze software. U erkent dat geen enkel onderdeel van de titel of het eigendomsrecht van 
deze software aan u mag worden overgedragen. U erkent voorts dat de titel en de volledige eigendomsrechten van deze software het 
exclusieve eigendom blijft van Entrya Technologies BVBA en u mag geen rechten verwerven voor deze software behalve die rechten die 
zijn aangegeven in deze licentieovereenkomst. U gaat akkoord dat elke kopie van deze software onder dezelfde eigendomsrechten valt 
die vermeld worden in en op deze software.  

7. Geen aansprakelijkheid voor schade bij gebruik: 
In geen geval aanvaardt Entrya Technologies BVBA aansprakelijkheid voor consequenties, speciale, incidentele of indirecte schade van 
wat voor soort dan ook ontstaan door aflevering, werking of gebruik van de software, zelfs als Entrya Technologies BVBA is geadviseerd 
over de mogelijkheid van zulke schades. In geen geval aanvaardt Entrya Technologies BVBA aansprakelijkheid voor claims, hetzij via een 
contract, onrechtmatige daad of een andere theoretische vorm van aansprakelijkheid, hoe dan ook. 

8. Technische ondersteuning: 
Aangezien deze software freeware is, zal Entrya Technologies BVBA geen technische ondersteuning bieden. Tenzij anders bepaald in 
een schriftelijke overeenkomst.  
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Gebruik 

Start de software door te (dubbel)klikken op het bestand CiferoCodeManager.exe 

 

Taal wijzigen 
Bij het eerste gebruik op een bepaalde computer start de software in het Engels. 
Klik in het menu op Language  om de taal te wijzigen en maak een keuze uit de beschikbare talen.  

Nieuwe installatie of eerste gebruik 
Alvorens er codes kunnen worden toegevoegd is het noodzakelijk eerst een mastercode in te stellen. 
Klik hiervoor op Mastercode instellen in het menu op Opties. Het is ook mogelijk om een mastercode in te stellen 
door beneden in het Actie-scherm te klikken op de betreffende link. 

Opmerkingen: 
- De mastercode bestaat uit minimaal 4 tot maximaal 8 cijfers. 
- De lengte van de mastercode is bepalend voor de lengte van alle andere codes. Bijvoorbeeld: als de 

mastercode 6 cijfers lang is, moeten de gewone toegangscodes ook 6 cijfers lang zijn. 
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Bestaande installatie beheren 
De mastercode is vereist om een bestand met toegangscodes van een bestaande installatie te openen! 

Open het bestand van de installatie door in het menu te klikken op Bestand, Lees toegangscodes van SD-kaart of 

Lees toegangscodes van reservekopie. Ga naar de locatie van het bestand en klik op OK. 

Geef vervolgens de mastercode in om toegang te krijgen tot het bestand. 

Personen toevoegen 
Selecteer Persoon toevoegen in het menu Bewerken of klik met de rechter muistoets in de lijst met personen en 
selecteer Persoon toevoegen. De cursor staat nu in het veld Voornaam. Vervolledig alle gegevens inclusief de code en 
klik op de knop Toevoegen. 

De kleur van het invulveld voor de toegangscodes is afhankelijk van de inhoud: 
- Rood: de lengte van de code komt niet overeen met de lengte van de mastercode. 
- Oranje: de ingegeven codes zijn verschillend. 
- Groen: de ingegeven codes zijn gelijk en kunnen worden toegevoegd. 

Er kunnen maximaal 60 codes worden geprogrammeerd (1 mastercode + 59 toegangscodes). 

Personen verwijderen 
Selecteer de te wissen persoon door op de lijn te klikken. 
Klik in het menu op Bewerken op Geselecteerde persoon(en)verwijderen of klik met de rechter muistoets op een 
gemarkeerde lijn en  kies Geselecteerde persoon(en) verwijderen. 
Tip:  Het is mogelijk om meerdere personen te selecteren door  de Ctrl- of Shift-toets in te drukken en vervolgens 

meerdere lijnen aan te klikken. 

Mastercode wijzigen 
BELANGRIJK: als de lengte van de mastercode wordt aangepast worden alle toegangscodes gewist! 

Om de mastercode te wijzigen klik in het menu op Opties en kies vervolgens Mastercode instellen. 
Het is ook mogelijk de mastercode te wijzigen door beneden in het Actie-scherm te klikken op de link. 

Toegangscodes op de SD-kaart bewaren 
Kies in het menu Bestand de optie Bewaar toegangscodes op een SD-kaart of klik beneden in het Actie-scherm op de 
betreffende link om de toegangscodes te bewaren op een SD-kaart. 
Selecteer de SD-kaart (verwisselbare schijf) en klik op OK. 

Reservekopie 
Kies in het menu Bestand de optie Bewaar reservekopie of klik beneden in het Actie-scherm op de betreffende link 
om een reservekopie te maken.  
Selecteer de schijf en map waar de reservekopie moet worden opgeslagen en klik op OK. 

 


